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Abstract 

The third energy package introduced stricter rules on unbundling. The European union (EU) 

has gradually recognized how important this concept is for the building of an internal electricity 

market. Unbundling means that the electricity market is divided into one part characterized as 

a natural monopoly, which includes transmission and distribution, and another part exposed to 

competition, which includes generation and supply. Transmission and distribution are both 

transport of electricity. Transmission is transport of electricity over long distances with high 

voltage grids. Distribution is transport of electricity over shorter distances either regionally or 

locally to end consumers. These network activities have been recognized as having significant 

importance for the electricity market as the grids need to work in order for generation and sup-

ply to work. Therefore transmission and distribution remain regulated even though other activ-

ities at the electricity market are competitive.  

 Some of the rules on unbundling relate mostly to vertically integrated undertak-

ings, i.e. companies active both in transmission and/or distribution as well as in generation 

and/or supply. These companies have incentives for example to discriminate against new com-

petitors and prevent these from entering the market. Other problems are conflicts of interest 

within vertically integrated undertakings, cross-subsidization, i.e. wrongfully allocating costs 

within vertically integrated undertakings, inappropriate handling of information and other types 

of anticompetitive behaviour. These problems need to be eliminated in order to make an internal 

electricity market grow and effective unbundling is an important tool for this.  

 There are different types of unbundling for transmission system operators (TSOs) 

and distribution system operators (DSOs), i.e. either the entity responsible for a transmission 

system or a distribution system. For TSOs there are three options in the electricity directive, 

from which Sweden has implemented ownership unbundling. Ownership unbundling means 

that a certified TSO has to be completely separate in terms of ownership from entities active in 

generation, supply as well as in distribution. For DSOs there are not as strict rules as for TSOs. 

They need to be legally and functionally unbundled and keep their accounts for the network 

separate from other activities, which is called accounting unbundling. 

 This paper addresses the issue of unbundling on both EU-level and on national 

level in Sweden. The electricity directive itself and the implementation of the directive in Swe-

den are analysed. Additionally some identified practical and regulatory issues related to unbun-

dling both on EU-level and on national level in Sweden are analysed.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begreppet åtskillnad är den svenska motsvarigheten till det engelska begreppet unbundling. 

Detta begrepp är centralt för elmarknadens uppbyggnad idag utifrån Europeiska unionens (EU) 

krav. Elmarknaden kan ses som tudelad genom att den dels består av en monopolbaserad del, 

dels en konkurrensutsatt del. Den monopolbaserade delen som utgörs av nätverksamhet består 

i sin tur av två delar, dels överföring, dels distribution. Dessa utgör olika aktiviteter och omfat-

tas numera av olika regler. Bägge typerna av nätverksamhet har dock gemensamt att de är re-

glerade då de utgör naturliga monopol.1 Med överföring menas transport av el i sammanlänkade 

system med högspänningsnät samt nät med extra hög spänning för tillhandahållande till slut-

förbrukare eller distributörer, men inte leverans. Med distribution menas transport av el i system 

med högspännings-, mellanspännings- eller lågspänningsnät för tillhandahållande till kunder, 

men inte leverans. Dessa definitioner framgår av art. 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om 

upphävande av direktiv 2003/54/EG (elmarknadsdirektivet). Den konkurrensutsatta delen av 

elmarknaden, som består av produktion och leverans av el, är oreglerad. Denna del av elmark-

naden omfattas således inte direkt av reglerna om åtskillnad, men påverkas ändå av dem. Före-

tagens påverkan på nätverksamhet å ena sidan och nätverksamhetens påverkan på dessa företag 

å andra sidan begränsas eller hindras därmed. Med produktion av el menas framställning av el. 

Med leverans eller handel menas försäljning, inbegripet återförsäljning, av el till kunder, vilket 

framgår av art. 2 i elmarknadsdirektivet. Den svenska elmarknaden består av en grossistmark-

nad på vilken elproducenterna agerar och en slutkundsmarknad på vilken elhandlarna eller el-

leverantörerna agerar.2 

 Det finns olika typer av åtskillnad. För systemansvariga för distributionssystem 

gäller krav på funktionell åtskillnad, juridisk åtskillnad och särredovisning.3 Det finns tre olika 

                                                
1 Talus, Kim (2013), s. 77 f. 
2 Sveriges el- och naturgasmarknad 2014, Ei R2015:13, s. 14 och s. 22. 
3 Commission staff working paper, Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for 
the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in 
natural gas, The Unbundling Regime, Brussels, 22 January 2010 (nedan Commission staff working paper), s. 23 
ff. 
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modeller för åtskillnad av systemansvariga för överföringssystem. Dessa är åtskilt ägande, obe-

roende systemansvarig och oberoende systemansvarig för överföring. Det finns dock vissa be-

gränsningar i valet av modell. Om överföringssystemet tillhörde ett vertikalt integrerat företag 

den 3 september 2009 kunde endast modellen med åtskilt ägande väljas.4 Med vertikalt integre-

rat företag menas ett elföretag eller en grupp av elföretag där samma person(er) direkt eller 

indirekt har rätt att utöva kontroll och där det berörda företaget eller den berörda företagsgrup-

pen bedriver verksamhet inom minst ett av områdena överföring eller distribution och minst ett 

av områdena produktion eller leverans av el. Denna definition framgår av art. 2 i elmarknads-

direktivet.  

Syftet med reglerna om åtskillnad är att åstadkomma en verklig separation av ak-

törer och aktiviteter inom nätverksamhet på den monopolbaserade delen av elmarknaden och 

inom produktion och leverans på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden. Detta är nöd-

vändigt för att problem med att nya konkurrenter inte ges tillträde till marknaden, intressekon-

flikter, diskriminering och annat konkurrenshämmande beteende ska kunna motverkas. EU 

strävar efter att inrätta en intern elmarknad inom unionen. Denna strävan har funnits sedan EU 

gav sig in i att lagstifta på energiområdet, men befästs i och med att reglerna successivt utveck-

las och förstärks.5 I ingressen till elmarknadsdirektivet framhålls vikten av den inre marknaden 

för el och att denna ska vara helt öppen.6 För att undvika diskriminering krävs effektiv åtskill-

nad mellan nätverksamhet och produktions- och leveransverksamhet.7 Effektiv åtskillnad kan 

endast säkerställas genom incitament för vertikalt integrerade företag att inte diskriminera mot 

konkurrenter i samband med nättillträde och investeringar. Åtskilt ägande som innebär att nät-

ägaren utses till systemansvarig och att denne är oberoende av leverans- och produktionsintres-

sen framhålls som en effektiv åtgärd för att motverka intressekonflikter.8 Ett system för åtskill-

nad bör effektivt undanröja intressekonflikter mellan producenter, elhandlare och systemansva-

riga för överföringssystem, vilket skapar incitament för nödvändiga investeringar och garante-

rar nya marknadsaktörers tillträde till marknaden.9 När effektiv åtskillnad genomförs bör också 

principen om icke-diskriminering mellan den offentliga och privata sektorn respekteras. 

                                                
4 Commission staff working paper, s. 4 f. 
5 Talus, Kim (2016), s. 24. 
6 Skäl 1 och 3.  
7 Skäl 9. 
8 Skäl 11. 
9 Skäl 12. 
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Samma person bör inte tillåtas att i strid med det åtskilda ägandet utöva kontroll eller rättigheter 

i fråga om sammansättning, röstning eller beslutsfattande i både organ för systemansvariga för 

överföringssystem eller överföringssystem och organ för produktionsföretag eller elhandelsfö-

retag.10 Det anges även att icke-diskriminerande tillträde till distributionsnätet är avgörande för 

tillträdet för kunder i återförsäljarledet. Utrymmet för diskriminering när det gäller tredjeparts-

tillträde och investeringar är dock mindre på distributionsnivå än på överföringsnivå, eftersom 

nätbegränsningar och produktions- och leveransintressenas inflytande i allmänhet inte är så be-

tydande på distributionsnivån som på överföringsnivån.11 

 Regleringen om åtskillnad är sektorspecifik, men spänner över flera rättsområden. 

Givetvis är det framförallt fråga om energirätt, men även konkurrensrätt och bolagsrätt. Frågor 

om potentiellt skadligt beteende från företag på konkurrensen på elmarknaden eller annars i 

förhållande till nätens funktion, såväl utåt som internt inom företagen, uppstår nämligen. När 

det gäller bolagsrätt innehåller reglerna om åtskillnad i sig element som har betydelse för bola-

gen, främst funktionell åtskillnad. Konkurrensrätten i sin tur är aktuell på så sätt att den är 

kopplad till syftet med reglerna om åtskillnad som framförallt är att främja konkurrens på el-

marknaden. Även om konkurrensrätten generellt har betydelse även för elmarknaden, färgas 

den mycket av den speciella struktur som elmarknaden har.12 

 Reglerna om åtskillnad står i fokus i denna uppsats. EU har dock stora visioner 

för energirätten. Det yttersta målet är att skapa en energiunion. EU har skapat en strategi för 

detta som består av fem aspekter: energitrygghet, solidaritet och förtroende, en helt integrerad 

energimarknad, energieffektivitet som bidrar till dämpad efterfrågan, en ekonomi utan kol och 

olja samt forskning, innovation och konkurrenskraft.13 En helt integrerad energimarknad är den 

mest intressanta aspekten för denna uppsats, då åtskillnad har stor betydelse för en sådan mark-

nad. Förutom dessa fem aspekter har EU 15 åtgärdspunkter för att skapa en energiunion. De 

                                                
10 Skäl 23. 
11 Skäl 26. 
12 Se nedan under avsnitt 2.3. 
13 Åtgärdspaket för en energiunion, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska 

och Sociala Kommittén, Regionkommittén och Europeiska Investeringsbanken, En ramstrategi för en motstånds-

kraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik, Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 80 final (nedan 

Åtgärdspaket för en energiunion), s. 4.  
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mest intressanta är: fullständigt införande och strikt genomförande av befintlig energilagstift-

ning och därtill hörande regler, skapa en enhetlig inre marknad för energi som är till fördel för 

medborgarna, ytterligare utveckla det regelverk som inrättas genom det tredje lagstiftningspa-

ketet för den inre energimarknaden för att skapa en sammanhängande inre energimarknad för 

medborgare och företag, regionala strategier för marknadsintegration som ett viktigt led i över-

gången till en fullt integrerad och EU-omfattande energimarknad och större öppenhet om vilka 

åtgärder som snedvrider den inre marknaden.14 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera vad reglerna om åtskillnad i elmarknadsdirek-

tivet innebär, varför de finns, vilka ändamål EU har med dessa regler samt vilka konsekvenser 

de får. Syftet är vidare att utreda och analysera hur Sverige har implementerat dessa regler, hur 

implementeringen har motiverats och om möjligt huruvida det har gjorts på ett korrekt och 

ändamålsenligt sätt. Syftet är även att utreda huruvida det finns några övriga problem med den 

svenska regleringen på området och, om några sådana identifieras, analysera konsekvenserna 

av dessa. Syftet är slutligen att belysa och analysera några av de utmaningar som finns avseende 

regleringen av elmarknaden, särskilt avseende åtskillnad, såväl på EU-nivå som på nationell 

svensk nivå, och som behöver tas itu med för att målet att åstadkomma en inre elmarknad ska 

kunna uppfyllas och vilka åtgärder som generellt behöver vidtas i detta avseende.  

 

1.2.2 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med uppsatsen uppställs följande frågeställningar: 

• Vad innebär bestämmelserna om åtskillnad i elmarknadsdirektivet? 

• Hur har bestämmelserna om åtskillnad i elmarknadsdirektivet implementerats i svensk 

rätt? 

• Går det att identifiera några motsättningar mellan den svenska regleringen och EU:s 

syften och ändamål med bestämmelserna om åtskillnad i elmarknadsdirektivet? Om så 

                                                
14 Åtgärdspaket för en energiunion, s. 20 ff. 
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är fallet, vilka är dessa motsättningar och vilka åtgärder bör vidtas för att motverka dessa 

motsättningar? 

• Finns det i övrigt några problem med den svenska regleringen utifrån EU:s ändamål 

med elmarknadsdirektivets bestämmelser? Om så är fallet, vilka är dessa problem och 

vilka åtgärder bör vidtas för att motverka dessa?  

• Hur ser framtiden ut, vilka utmaningar finns och vilka åtgärder bör vidtas, både på EU-

nivå och på nationell nivå, för att en inre elmarknad ska kunna bli verklighet?  

 

1.3 Avgränsning 

Elmarknadsdirektivet ger medlemsstaterna möjligheten att välja en av tre stycken modeller för 

åtskillnad av systemansvariga för överföringssystem, om än med vissa begränsningar.  Endast 

åtskilt ägande kommer dock att behandlas inom ramen för denna uppsats då åtskilt ägande har 

implementerats i svensk rätt. Det finns därför ingen anledning att gå in på de andra åtskill-

nadsmodellerna. 

 Reglerna om åtskillnad är kopplade till konkurrensrätt. I denna uppsats ges inte 

någon djupgående genomgång av konkurrensrätt, utan endast en överblick av den konkurrens-

rätt som har betydelse för elmarknaden. Syftet med uppsatsen är nämligen att analysera den 

särskilda sektorspecifika regleringen om åtskillnad och inte konkurrensrätt i stort. 

 I vinterpaketet från EU, kallat ”Clean Energy for All Europeans” som släpptes i 

november 2016 ger EU förslag på förbättring av regleringen för bland annat elmarknaden. Änd-

ringarna av bestämmelserna om åtskillnad är dock bara marginella. Därför finns det ingen an-

ledning att närmare gå in på dessa förslag till ändringar.15 

 Mål C-274/08 behandlas i denna uppsats eftersom Sverige fälldes för att inte ha 

implementerat kraven på funktionell åtskillnad i art. 15(1)(b) och (c) i det andra elmarknadsdi-

rektivet. I rättsfallet behandlas även art. 23(2)(a). Endast kommissionens grund enligt art. 

15(1)(b) och (c) av intresse för denna uppsats, varför grunden enligt art. 23(2)(a) inte behandlas 

vid redogörelsen för rättsfallet.16 

 

                                                
15 Se nedan under avsnitt 4.3. 
16 Se nedan under avsnitt 3.3.2. 
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1.4 Metod och material 

I uppsatsen tillämpas en EU-rättslig metod. Analysen utgörs dels av en systematisk, dels av en 

teleologisk tolkning eller ändamålstolkning av den EU-rättsliga regleringen. EU-domstolen för-

knippas särskilt med den teleologiska tolkningsmetoden. Denna metod präglas av EU-rättens 

särdrag som ”en internationell rättsordning med överstatliga drag”.17 De aktuella reglerna ana-

lyseras dels utifrån det system som unionen utgör, dels utifrån vad EU har för ändamål med 

reglerna. Samma metod tillämpas för att analysera den svenska implementeringen av reglerna 

i förhållande till EU:s ändamål med elmarknadsdirektivets regler. Analysen är övergripande då 

specifika detaljer inte analyseras. Istället analyseras de stora dragen då det är mest intressant att 

analysera regleringen utifrån ett systematiskt perspektiv, det vill säga se sambandet mellan 

energirätten inom EU som helhet och i Sverige som medlemsstat. Även en textuell tolkning 

eller bokstavstolkning tillämpas. Detta eftersom det inte är möjligt att beskriva, tillämpa och 

analysera rätten utan att faktiskt läsa och skapa sig en bild av reglerna. Detta är därför en na-

turlig del i uppsatsen. Denna typ av tolkning synes också vara sammankopplad med så kallad 

EU-konform tolkning som innebär att nationell rätt ska tolkas i enlighet med EU-rätten.18 Vad 

gäller EU-rättsligt material tillämpas ett rättsfall från EU-domstolen i uppsatsen. Några fler 

rättsfall av intresse finns inte. Europeiska kommissionens (kommissionens) publikationer an-

vänds i stor utsträckning i uppsatsen. Dessa dokument ger mycket information om syftena och 

målen med regleringen i fråga samt vilka förväntningar som kommissionen har på medlems-

staterna. Kommissionen är dessutom inblandad i förverkligandet av regleringen. Dessa publi-

kationer är därför av stort intresse, trots att de inte är traditionella rättskällor. Soft law, som 

dessa dokument kan hänföras till, har dessutom fått allt större praktisk betydelse på senare tid.19 

Den mesta doktrin som används i uppsatsen behandlar regleringen i fråga, syftena bakom 

denna, utvecklingen fram till nuvarande reglering, utvärdering av tidigare reglering och 

aspekter som har koppling till nuvarande reglering. Förståelsen av regleringen i fråga är centralt 

för uppsatsen, varför doktrin har valts utifrån målet att denna förståelse ska förmedlas. Förutom 

litteratur används några stycken artiklar i uppsatsen som på ett bra sätt beskriver vissa aspekter 

av regleringen och presenterar viss kritik mot samt problematiserar regleringen i fråga. 

                                                
17 Reichel, Jane i Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, s. 122. 
18 Reichel, Jane i Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, s. 123 ff. 
19 Reichel, Jane i Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, s. 127. 
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Eftersom en stor del av uppsatsen ägnas åt att fastställa gällande svensk rätt som 

implementerar elmarknadsdirektivets bestämmelser tillämpas även en rättsdogmatisk metod. 

Med denna metod fastställs och systematiseras gällande rätt. Samband, likheter och principer 

identifieras därmed.20 En stor del av uppsatsen ägnas just åt att se till gällande svensk rätt och 

sambandet och eventuella motsättningar mellan denna och EU-rätten. Flera av de traditionella 

svenska rättskällorna enligt den klassiska rättskälleläran, det vill säga lagstiftning, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin, används således i uppsatsen.21 Lagstiftning och förarbeten används i 

stor utsträckning. Lagstiftningen som behandlas i uppsatsen implementerar elmarknadsdirekti-

vets regler om åtskillnad. Viss lagstiftning som är nära sammankopplad med åtskillnad behand-

las också. Förarbeten behandlas i stor utsträckning i uppsatsen då den svenska implemente-

ringen av elmarknadsdirektivet analyseras. Därför ses till vilka motiv som har legat bakom den 

svenska regleringen på området. Utöver de traditionella rättskällorna används även myndig-

hetspublikationer på nationell nivå, i det här fallet främst från Energimarknadsinspektionen 

(Ei). Ei är tillsynsmyndighet för elmarknaden.22 Det är därför intressant att se till hur denna 

myndighet tolkar och värderar den EU-rättsliga regleringen på området samt hur den ser på den 

svenska regleringen som analyseras i uppsatsen.  

 

1.5 Disposition  

I kapitel 2 presenteras elmarknadsdirektivets regler om åtskillnad. Bakgrunden till dessa regler, 

viss primärrätt och konkurrensrätt behandlas dock inledningsvis. I kapitel 3 beskrivs den 

svenska regleringen som implementerar elmarknadsdirektivets regler om åtskillnad samt vissa 

bestämmelser i svensk rätt som är relaterade till dessa. En kort beskrivning av utvecklingen 

fram till gällande rätt, en presentation av de faktiska bestämmelserna samt vissa motiv till dessa. 

Därutöver behandlas kort viss problematik kopplat till en av bestämmelserna avseende stam-

nätsföretag och ett rättsfall där Sverige fälldes för att inte ha genomfört vissa krav på funktionell 

åtskillnad enligt det andra elmarknadsdirektivet. Dessa aspekter är nämligen direkt kopplade 

till bestämmelserna i fråga, varför det är mest intressant att ta upp detta i samband med att 

bestämmelserna behandlas. I kapitel 4 beskrivs vidare aspekter av regleringen både på EU-nivå 

och på nationell svensk nivå. Där behandlas frågor som kommer att få större betydelse inom 

                                                
20 Sandgren, Claes, s. 43. 
21 Kleineman, Jan i Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, s. 21. 
22 Se nedan under avsnitt 3.1. 



 

 10 

den närmsta framtiden, EU:s visioner för en intern elmarknad och en energiunion samt områden 

och aspekter som har belysts på svensk nationell nivå. Kapitel 4 har till syfte att inom vissa 

områden bygga vidare på genomgången av såväl de EU-rättsliga bestämmelserna som de 

svenska bestämmelserna som har beskrivits i kapitel 2 och 3 och förmedla en viss problemati-

sering av nuvarande situation och visa på områden i fokus inför arbetet mot en inre elmarknad 

och på längre sikt en energiunion. Kapitel 2, 3 och 4 avslutas med en kort sammanfattning om 

vad som gås igenom i var och ett av kapitlen. I kapitel 5 förs en friare analys. Där analyseras 

elmarknadsdirektivets bestämmelser, EU:s syften och ändamål med dessa, den svenska imple-

menteringen utifrån ett systematiskt och ändamålsenligt perspektiv, eventuella motsättningar 

som kan finnas mellan denna och EU-rätten, eventuella andra problem med den svenska eller 

den EU-rättsliga regleringen samt funderingar inför framtiden. I kapitel 6 sammanfattas kort 

uppsatsen och några slutsatser utifrån genomgången och analysen dras. Därpå följer en källför-

teckning. 
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2. Den EU-rättsliga regleringen 

2.1 Vägen fram till det tredje energipaketet 

EU:s regler på energiområdet har utvecklats över tid och blivit mer omfattande och detaljerade. 

Reglerna om åtskillnad har utvecklats på liknande sätt. I Europaparlamentets och Rådets direk-

tiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre marknaden för el 

(det första elmarknadsdirektivet) fanns endast krav på särredovisning och funktionell åtskill-

nad. Kraven på funktionell åtskillnad, särskilt avseende ledning, gällde dock bara för överföring 

och inte för distribution. Under åren som följde blev det klart att bestämmelserna var otillräck-

liga, både på överförings- och distributionsnivå.23 

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om ge-

mensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG (det 

andra elmarknadsdirektivet) var en förbättring. Det ställde krav på juridisk och funktionell åt-

skillnad för både systemansvariga för överföringssystem och större systemansvariga för distri-

butionssystem. När en systemansvarig är del av ett vertikalt integrerat företag, det vill säga ett 

företag som bedriver såväl överföring eller distribution samt produktion och/eller leverans, ska 

nätverksamheten vara separerad från andra aktiviteter. En systemansvarig ska vara självständig 

avseende dess organisation och beslutsfattande i förhållande till andra aktiviteter än överföring 

eller distribution. Direktivet innehöll också regler om nätverksoperatörers uppträdande med 

tonvikt på självständighet avseende ledning och krav på övervakningsplan. Dessa regler inne-

höll bland annat begränsning av möjligheten att delta i ledningen av både ett nätverksföretag 

och andra delar av ett vertikalt integrerat företag som nätverksföretaget tillhör, separation av 

professionella intressen, såsom belöningssystem och löner, kontroll och självständighet avse-

ende beslutsfattande.24  

De första rättsakterna på området medförde inga betydande förändringar. EU 

valde ett försiktigt tillvägagångssätt som förmodligen var nödvändigt för att ge medlemssta-

terna tid att anpassa sig till idén om EU:s liberalisering av energisektorn och de faktiska för-

ändringar som detta skulle orsaka. En förflyttning skedde från stat och monopol till konkurrens, 

vilket tar tid och kräver anpassning.25 

                                                
23 Cabau, Emmanuel i Jones, Christopher (2010), s. 89. 
24 Talus, Kim (2013), s. 79. 
25 Talus, Kim (2013), s. 65.  
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2.2 Primärrätt på energiområdet 

I art. 3(3) i Fördraget om Europeiska unionen (FEU) stadgas bland annat att unionen ska upp-

rätta en inre marknad. Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på 

välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög 

konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en hög miljö-

skyddsnivå och en bättre miljö. Den ska främja vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessutom 

föreskrivs att den ska främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning mellan med-

lemsstaterna. Den inre marknaden är grundläggande inom unionen, varför denna bestämmelse 

är av stor vikt rent generellt.26  

Unionen och medlemsstaterna har, enligt art. 4(2)(i) FEU delade befogenheter på 

energiområdet. Delade befogenheter innebär att såväl EU som de enskilda medlemsstaterna har 

lagstiftningskompetens på området i fråga. Om EU lagstiftar på området får dock inte med-

lemsstaterna lagstifta på ett sätt som strider mot eller motverkar EU:s lagstiftning. I och med 

att EU lagstiftar minskar alltså medlemsstaternas lagstiftningskompetens, vilket kallas för un-

ionsrättens spärrverkan.27 Eftersom EU har vidtagit lagstiftningsåtgärder på energiområdet 

finns det numera inget större utrymme för medlemsstaterna att själva lagstifta.  

Art. 194 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) behandlar 

energi. Däri föreskrivs att (1) inom ramen för upprättandet av den inre marknaden och dess 

funktion och med hänsyn till kravet på att skydda och förbättra miljön ska målet för unionens 

politik på energiområdet vara att i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna a) garantera 

att energimarknaden fungerar, b) garantera energiförsörjningen i unionen, c) främja energief-

fektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor, och d) 

främja sammankopplade energinät. Energi är alltså ett prioriterat område för EU i och med att 

det befästs i primärrätten. 

 

                                                
26 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, s. 232. 
27 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, s. 26. 
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2.3 Konkurrensrättsliga aspekter 

Grunden till EU:s konkurrensrätt finns i art. 101 FEUF och art. 102 FEUF.28 Av art. 101 FEUF 

följer förbud mot avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade 

förfaranden som har konkurrensbegränsande och handelshindrande verkan på unionsnivå. Be-

greppet företag (undertaking) är ett autonomt begrepp inom EU-rätten. Begreppet inkluderar 

privata företag och offentliga organ, såsom statligt kontrollerade allmännyttiga företag. Ett fö-

retag som ingår i den offentliga förvaltningen är också ett företag enligt EU:s konkurrensrätt 

under förutsättning att företaget i fråga utövar någon ekonomisk aktivitet. Ett företag som är 

systemansvarig för överföringssystem och drivs genom statlig administration är således ett fö-

retag enligt EU:s konkurrensrätt.29 De flesta konkurrensbegränsande beteenden som faller un-

der art. 101 FEUF gäller kartellverksamhet (antitrust) och är relaterade till prissättning och 

marknadsuppdelning.30 

 Av art. 102 FEUF följer förbud mot missbruk av dominerande ställning. Denna 

bestämmelse och motsvarande nationell reglering förbjuder inte en dominerande ställning i sig 

utan missbruk av sådan ställning. Missbruk är ett relativt öppet begrepp som betydligt minskar 

den kommersiella friheten för dominerande företag. Det täcker två breda kategorier av bete-

ende, dels beteende som utger sig för att befästa eller stärka den dominerande ställningen, dels 

beteende som består av att utnyttja den dominerande ställningen till nackdel för leverantörer 

och/eller kunder. Troligt är att monopol ger upphov till dominerande ställning, men det behöver 

inte vara så.31 Kommissionen använder ofta art. 102 FEUF som ett verktyg för att genomdriva 

sin policy i energisektorn, bland annat för att säkerställa en neutral hantering av nät.32  

När konkurrensbegränsande beteende (på grund av koncentration) ska fastställas 

behövs en definition av den relevanta marknaden. Frågan är om den relevanta marknaden består 

av en unionsvid elmarknad, en intern nationell elmarknad eller en elmarknad inom ett territo-

                                                
28 Talus, Kim (2013), s. 110 f. 
29 Kjølbye, Lars i Jones, Christopher (2011), s. 153. 
30 Talus, Kim (2013), s. 118 ff. 
31 van der Woude, Marc i Jones, Christopher (2011), s. 295 f. 
32 van der Woude, Marc i Jones, Christopher (2011), s. 378 f. 
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rium i en medlemsstat. Definitionen av den relevanta marknaden behöver ta hänsyn till pro-

duktion och geografi.33 Genom marknadsliberalisering har strukturen och funktionen inom el-

industrin på produktions-, transport- och leveransnivå förändrats. Tidigare utövade i stor ut-

sträckning samma företag både leverans och transport av el. Bestämmelser på EU-nivå har dock 

medfört marknadsöppning, åtskillnad och tredjepartstillträde. Denna utveckling bör också åter-

speglas i marknadsdefinitioner. Inom elsektorn har fyra olika produktmarknader traditionellt 

identifierats: (1) produktion och grosshandel – produktion av el i kraftverk, (2) överföring – 

transport av el i högspänningsnät, (3) distribution – transport av el i lågspänningsnät och (4) 

leverans – försäljning av el till slutkonsumenter. Dessa kräver nämligen olika tillgångar och 

resurser. Dessutom är marknadsstrukturer och konkurrensvillkor olika. En elhandelsmarknad 

har också identifierats. Denna definieras som inköp och vidareförsäljning av el som inte nöd-

vändigtvis dirigeras till slutkonsumenter.34 Inom transport av el har kommissionen dessutom 

traditionellt identifierat två produktmarknader, nämligen överföring och distribution. Distribut-

ion identifieras i sin tur som en avgränsad marknad då det inte finns några alternativa metoder 

för att leverera el till slutanvändarna. Enligt kommissionens synsätt utgör också varje överfö-

rings- eller distributionsnät en separat marknad.35 Eftersom överföring och distribution tidigare 

var del av nationella och lokala monopol i Europa var de relevanta geografiska marknaderna 

endast nationella eller lokala. Genom marknadsöppning och tredjepartstillträde ges dock ut-

ländska leverantörer möjlighet att komma in på nationella och lokala marknader. Detta bör leda 

till definitioner av vidare än bara nationella marknader.36  

Tillräcklig sammanlänkningskapacitet har betydelse för definitionen av en vidare 

geografisk marknad. I art. 2 i elmarknadsdirektivet definieras sammanlänkning som utrustning 

som används för sammanlänkning av elsystem. Sammanlänkat system definieras som ett antal 

överförings- eller distributionssystem som kopplas samman med hjälp av en eller flera sam-

manlänkningar. Bristen på sammanlänkning mellan två länder eller mellan olika delar av ett 

                                                
33 Talus, Kim (2013), s. 113. 
34 Cabau, Emmanuel i Jones, Christopher (2011), s. 9 f. 
35 Cabau, Emmanuel i Jones, Christopher (2011), s. 30 f. 
36 Cabau, Emmanuel i Jones, Christopher (2011), s. 5 f. 
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land leder normalt till fastställandet av olika marknader. För vidare marknader bör samman-

länkningar ha kapacitet att tillåta betydande import och vara kapabla att utöva konkurrenstryck 

på nationella producenter.37  

 

2.4 Behovet av åtskillnad 

Åtskillnad av systemansvariga för överförings- eller distributionssystem skiljer sig åt även om 

den allmänna grunden är densamma för de båda typerna. Här ges några exempel på sådana 

skillnader och likheter. Överbelastning föreligger ofta på överföringsnivå, men är ovanlig på 

distributionsnivå. Behovet av regler eller mekanismer för att garantera icke-diskriminerande 

kapacitetstilldelning är därför starkare på överföringsnivå. Hot om brist på investeringar och 

behov av tillräckliga incitament för detta kan ses som mer framträdande problem för överföring. 

För överföring är investeringar inte direkt drivna av behovet att leverera el till konsumenter. 

Brist på investeringar kan dock vara både till men för försörjningstryggheten och bildandet av 

en inre elmarknad. Risk för diskriminerande beteende vad beträffar anslutning av konkurrenters 

produktionskapacitet är också större för överföring eftersom stora produktionsanläggningar är 

anslutna till överföringsnät. Systemansvariga för distributionssystem är dock i kontakt med 

slutkonsumenter vilket ger dem möjlighet att påverka konsumenternas val av leverantör. När 

systemansvariga för distributionssystem är både leverantörer och nätoperatörer ger den innebo-

ende intressekonflikten dem ett lika starkt incitament att diskriminera mot konkurrenter som 

vill ha tillträde till deras nätverk för att leverera till ”deras” konsumenter som är fallet med 

systemansvariga för överföringssystem och de har samma möjlighet till en sådan åtgärd. Dis-

kriminering gällande anslutning av distribuerad produktion kan också härstamma från en sys-

temansvarig för distributionssystem som är vertikalt integrerad med en producent, det vill säga 

att företaget bedriver såväl distribution som produktion. Med distribuerad produktion menas el 

producerad närmare konsumenterna eller småskalig produktion utan samma behov av transport 

som annan elproduktion.38 Dessa exempel visar på att behovet av effektiv åtskillnad av såväl 

systemansvariga för överföringssystem som systemansvariga för distributionssystem är väldigt 

lika.39 

                                                
37 Cabau, Emmanuel i Jones Christopher (2011), s. 50. 
38 van Werven, M.J.N. och Scheepers, M.J.J, s. 1 f. 
39 Cabau, Emmanuel i Jones, Christopher (2010), s. 183 f. 
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Utan icke-diskriminerande tillgång till överförings- och distributionssystem är 

konkurrens på elmarknaden omöjlig. Diskriminering kan utövas bland annat genom att öppet 

vägra tillgång till nät, ta ut högre priser för likvärdiga tjänster av konkurrenter än av enheter 

inom det vertikalt integrerade företaget som nätoperatören är del av, manipulera så att samma 

tariffer till synes gäller för alla men i själva verket gäller lägre tariffer för relaterade leverans-

verksamheter än för konkurrenter, tilldela begränsad kapacitet till konkurrenter, implementera 

betungande eller kostsamma procedurer för slutkonsumenter för att byta leverantör samt mani-

pulera tillgången på kapacitet så att nät som konkurrenter behöver tillgång till är ”överbelas-

tade”. Ett vertikalt integrerat företag kan korssubventionera från dess överförings- eller distri-

butionsverksamhet till dess konkurrensutsatta verksamhet för att gynna sin försäljning på gros-

sist- och slutkundsnivå.40 Med korssubventionering menas oönskad subventionering, eller om-

fördelning av kostnader mellan nätföretag och företag som bedriver produktion eller leverans 

av el eller inom ett vertikalt integrerat företag.41 Existensen av vertikalt integrerade företag ger 

också upphov till problem med diskriminering gällande kommersiellt viktig information. Nä-

toperatörer äger information av stor kommersiell betydelse för elproducenter och försäljare. 

Om sådan information skulle göras tillgänglig endast till de egna produktions- och leveransav-

delningarna eller göras tillgänglig tidigare än till konkurrenter ger det de egna avdelningarna 

en klar fördel. Inom distribution finns en tydlig risk att nätföretag missbrukar kommersiell in-

formation om konkurrenter.42 Det finns ett starkt behov av åtskillnad för att säkerställa att be-

teenden av dessa slag upphör. 

 

2.5 Åtskillnad av systemansvariga för överföringssystem 

I art. 9 i elmarknadsdirektivet finns regler om åtskillnad av systemansvariga för överföringssy-

stem. I flera av bestämmelserna i art. 9 finns begreppet kontroll. Med kontroll avses, enligt art. 

2(34), rättigheter, avtal eller andra medel som, antingen var för sig eller tillsammans och med 

hänsyn till faktiska eller rättsliga förhållanden, ger möjlighet att utöva ett avgörande inflytande 

på ett företag, särskilt genom (a) äganderätt eller nyttjanderätt till ett företags samtliga tillgångar 

eller del av dessa, (b) rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på sammansätt-

ningen av ett företags organ och deras voteringar eller beslut. Definitionen av kontroll är hämtad 

                                                
40 Cabau, Emmanuel i Jones, Christopher (2010), s. 87 f. 
41 Prop. 2001/02:56, s. 55. 
42 Cabau, Emmanuel i Jones, Christopher (2010), s. 87 f. 



 

 17 

från rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskon-

centrationer (koncentrationsförordningen). Nyckelbegreppet är avgörande inflytande. Avgö-

rande inflytande kan uppstå från ägande eller rätt att använda alla eller delar av tillgångarna i 

ett företag eller rättigheter eller kontrakt som tilldelar avgörande inflytande på sammansättning, 

röstande eller beslutsfattande av organ i företaget. Med kontroll menas både direkt och indirekt 

kontroll.43 

Art. 9(1)(a) stadgar att varje företag som äger ett överföringssystem ska agera som 

systemansvarig för överföringssystemet. Enligt art. 9(1)(b)(i) är det inte tillåtet att samma per-

son direkt eller indirekt utövar kontroll över ett företag som bedriver produktions eller leverans-

verksamhet och direkt eller indirekt utövar kontroll över eller har någon rättighet gentemot en 

systemansvarig för överföringssystem. Art. 9(1)(b)(ii) föreskriver att en person inte direkt eller 

indirekt får utöva kontroll över en systemansvarig för överföringssystem direkt eller indirekt 

utöva kontroll över eller ha någon rättighet gentemot ett företag som bedriver produktions- eller 

leveransverksamhet.44 Dessa bestämmelser säkerställer att samma personer inte har kontroll 

över såväl överföring som produktion och leverans, vilket relaterar till att ägandet måste vara 

åtskilt. 

Art. 9(1)(c) och (d) innehåller ytterligare krav. Art. 9(1)(c) stadgar att samma per-

son inte får utse ledamöter till styrelsen, tillsynsorganet eller organ som juridiskt företräder 

företaget för en systemansvarig för överföringssystem eller för ett överföringssystem och direkt 

eller indirekt utöva kontroll över eller någon rättighet gentemot ett företag som bedriver pro-

duktions- eller leveransverksamhet. Avsikten är att situationer där exempelvis ett moderbolag 

har inflytande över en leverantör och utser styrelsemedlemmar för en systemansvarig för över-

föringssystem ska undvikas. Ett moderbolag eller en annan enhet med ett majoritetsägande som 

har befogenhet att utse styrelsemedlemmar eller utöva rösträtt i en leverantör kan därför inte 

utse styrelsemedlemmar för en systemansvarig för överföringssystem. Art. 9(1)(d) stadgar att 

samma person inte får vara ledamot i styrelsen, tillsynsorganet eller organ som juridiskt föret-

räder företaget för både ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet och för 

en systemansvarig för överföringssystem. Avsikten är att problem med intressekonflikter 

främst för styrelseledamöter ska undvikas.45 I art. 9(2) föreskrivs att de rättigheter som avses 

                                                
43 Cabau, Emmanuel i Jones, Christopher (2010), s. 130 f. 
44 Commission staff working paper, s. 8. 
45 Commission staff working paper, s. 10. 
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art. 9(1)(b) och (c) i synnerhet ska omfatta rätten att rösta, befogenheten att utse ledamöter till 

styrelsen, tillsynsorganet eller organ som juridiskt företräder företaget eller rätten att inneha 

ägarmajoriteten. Listan på rättigheter i art. 9(2) är dock inte uttömmande. Exempelvis kan ak-

tieinnehav endast medföra finansiella rättigheter såsom rätt till utdelning. Aktieinnehav kan 

dock inte medföra rätt att delta i beslutsfattandet inom eller utöva något inflytande över företa-

get. Liknande regler gäller för moderbolag och holdingbolag.46 

 Art. 9(6) stadgar att vid tillämpningen av art. 9 ska två separata offentliga organ 

som utövar kontroll över en systemansvarig för överföringssystem eller ett överföringssystem 

och över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet inte anses vara samma 

person. Reglerna om åtskillnad gäller både för privata och offentliga organ. För syftet med 

reglerna om åtskilt ägande ska två separata offentliga organ ses som olika personer och ha möj-

lighet att kontrollera produktion och leverans å ena sidan och överföring å andra sidan såvida 

de inte är under det gemensamma inflytandet av en annan offentlig enhet. De berörda offentliga 

organen måste dock vara verkligt separerade.47 

 I art. 9(7) stadgas att det måste säkerställas att kommersiellt känsliga uppgifter, 

som avses i art. 16, som innehas av en systemansvarig för överföringssystem som har ingått i 

ett vertikalt integrerat företag eller personal hos en sådan systemansvarig för överföringssystem 

inte överförs till företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet. Art. 16 föreskri-

ver i korthet att systemansvarig för överföringssystem och ägare till överföringssystem ska be-

handla kommersiellt känsliga uppgifter konfidentiellt och se till att de inte röjs på ett diskrimi-

nerande sätt. 

 Art. 9(12) stadgar att företag som bedriver produktion eller leverans inte får ha 

möjlighet att direkt eller indirekt ta kontroll över eller utöva någon rättighet gentemot åtskilt 

ägda systemansvariga för överföringssystem. Skillnaden på denna bestämmelse i förhållande 

till art. 9(1)(b)(i) är att denna klargör att företag som bedriver produktions- eller leveransverk-

samhet inte får utöva inflytande över en systemansvarig för överföringssystem, under förutsätt-

ning att medlemsstaten i fråga har implementerat åtskilt ägande enligt art. 9(1).  

 En systemansvarig för överföringssystem måste bli certifierad enligt art. 10 i el-

marknadsdirektivet och art. 3 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 714/2009 

                                                
46 Commission staff working paper, s. 9 f. 
47 Commission staff working paper, s. 10. 
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av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om 

upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (elförordningen). Dessa regler ska tillämpas vid 

den initiala certifieringen och varje gång en omprövning sker av efterlevnaden av reglerna om 

åtskillnad. Tillsynsmyndigheten är ansvarig för att sätta igång en certifieringsprocedur när en 

potentiell systemansvarig notifierar tillsynsmyndigheten eller på begäran av kommissionen. 

Tillsynsmyndigheten ska kontinuerligt övervaka efterlevnaden av reglerna om åtskillnad. En 

ny certifieringsprocedur måste sättas igång på tillsynsmyndighetens initiativ när en planerad 

ändring av rättigheter eller inflytande över en ägare till ett överföringssystem eller en system-

ansvarig kan leda till eller har lett till en överträdelse av reglerna om åtskillnad.48 

 Slutligen är så kallad sammanlänkning relaterat till systemansvariga för överfö-

ringssystem. Sammanlänkning innebär att det finns överföringsförbindelser som är samman-

kopplade mellan olika länder. Sammanlänkat system definieras, i art. 2 i elmarknadsdirektivet, 

som ett antal överförings- eller distributionssystem som kopplas samman med hjälp av en eller 

flera sammanlänkningar. I elmarknadsdirektivet behandlas vidare sammanlänkning till viss del 

i följande bestämmelser. Art. 3 beskriver skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster 

och skyddet av kunder. Av denna följer att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att uppnå 

målen för social och ekonomisk sammanhållning samt miljöskydd vilket kan inkludera åtgärder 

för att styra energieffektivitet och energiefterfrågan. Dessa åtgärder kan relatera till bland annat 

sammanlänkningskapacitet, det vill säga ett visst lands möjlighet till överföringsförbindelser 

till andra länder. Av art. 5 följer att medlemsstaterna ska upprätta tekniska regler, bland annat 

avseende sammanlänkningar. Art. 15 stadgar att om en systemansvarig för överföringssystem 

har ansvar för sammanlänkningar är denne också ansvarig bland annat för hur dessa samman-

länkningar ska utnyttjas i förhållande till andra system. Detta faller sig också naturligt. Därut-

över stadgas att tillsynsmyndigheten kan, om medlemsstaten i fråga har föreskrivit detta, kräva 

att en systemansvarig för överföringssystem uppfyller vissa minimikrav avseende överförings-

systemet inkluderat dess sammanlänkningskapacitet. Av art. 37 följer att tillsynsmyndigheterna 

har viss rätt till övervakning av systemansvarigas genomförande och hantering av sammanlänk-

ningar. Art. 38 föreskriver att tillsynsmyndigheterna ska arbeta och samarbeta i utvecklandet 

av regelverk för gränsöverskridande frågor. Tillsynsmyndigheterna har därmed en relativt stor 
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roll för sammanlänkning och gränsöverskridande frågor. Dessa bestämmelser visar på att EU 

har insett vikten av ökad sammanlänkningskapacitet.49  

 

2.6 Åtskillnad av systemansvariga för distributionssystem 

I art. 26 i elmarknadsdirektivet finns regler om åtskillnad av systemansvariga för distributions-

system. Reglerna har i stort sett förblivit desamma sedan det andra elmarknadsdirektivet. Art. 

26(1) stadgar att om en systemansvarig för distributionssystem är del av ett vertikalt integrerat 

företag ska denna åtminstone vad avser juridisk form, organisation och beslutsfattande vara 

oberoende av annan verksamhet utan samband med distribution. Denna bestämmelse ger ut-

tryck för de grundläggande krav som ställs på en systemansvarig för distributionssystem vad 

gäller åtskillnad när denna är del av ett vertikalt integrerat företag. Grundläggande krav ställs 

på juridisk åtskillnad av den systemansvariga från andra aktiviteter inom det vertikalt integre-

rade företaget som inte är relaterade till distribution, funktionell åtskillnad av den systemansva-

riga för att säkerställa dess självständighet i förhållande till andra aktiviteter inom det vertikalt 

integrerade företaget och särredovisning som innebär att konton ska hållas separata för den 

systemansvariga. Det finns dock en möjlighet till undantag från kravet på juridisk och funkt-

ionell åtskillnad för vissa mindre systemansvariga.50 

Art. 26(2) föreskriver att en systemansvarig för distributionssystem ska, om den 

är del av ett vertikalt integrerat företag, med avseende på sin organisation och sitt beslutsfat-

tande vara oberoende av annan verksamhet. För att uppnå detta ska ett antal minimikriterier 

gälla: (a) De personer som ansvarar för ledningen av en systemansvarig för distributionssystem 

får inte ingå i företagsstrukturer i det integrerade elföretag som direkt eller indirekt ansvarar för 

den dagliga driften avseende produktion, överföring eller leverans av el. (b) Lämpliga åtgärder 

ska vidtas för att se till att de yrkesmässiga intressena hos de personer som ansvarar för led-

ningen av en systemansvarig för distributionssystem beaktas på ett sätt som säkerställer att 

dessa personer kan agera självständigt. (c) En systemansvarig för distributionssystem ska ha 

faktisk beslutanderätt oberoende av det integrerade elföretaget när det gäller de tillgångar som 

behövs för att trygga drift, underhåll eller utveckling av nätet. För detta ändamål ska en syste-

mansvarig för distributionssystem förfoga över de resurser som krävs inbegripet mänskliga, 

                                                
49 Se nedan under avsnitt 3.2.2 för en genomgång av sammanlänkning i svensk rätt. 
50 Commission staff working paper, s. 23 
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tekniska, fysiska och ekonomiska resurser. (d) En systemansvarig för distributionssystem ska 

upprätta en övervakningsplan i vilken anges de åtgärder som har vidtagits för att motverka dis-

kriminerande beteende och se till efterlevnaden av planen kontrolleras. Den här bestämmelsen 

skiljer sig i förhållande till art. 26(1) på så sätt att denna förklarar innebörden av kraven på 

åtskillnad av systemansvariga, särskilt funktionell åtskillnad då bestämmelsen främst inriktas 

på organisation och beslutsfattande. 

Vad gäller juridisk åtskillnad ställs krav på att distribution utförs av ett separat 

företag åtskilt från produktion och leverans. Den juridiska formen ska säkerställa en tillräcklig 

nivå av självständighet för ledningen av en systemansvarig för distributionssystem i förhållande 

till andra delar av ett vertikalt integrerat företag.51 Funktionell åtskillnad är dock den viktigaste 

faktorn för att säkerställa självständighet för systemansvariga för distributionssystem, i avsak-

nad av åtskilt ägande. Systemansvariga måste vara separerade i fråga om organisation och be-

slutsfattande. En systemansvarig måste ha separata beslutsfattandeprocesser för att kunna driva 

nät självständigt från produktions- och leveransintressen inom ett vertikalt integrerat företag. 

Beslut måste tas separat av ett nätföretag på basis av detta företags intressen. Andra enheter 

inom ett vertikalt integrerat företag, såsom ett moderbolag, kan inte ingripa i det dagliga be-

slutsfattandet för en systemansvarig. Ett moderbolag har rätt till viss finansiell övervakning 

över driften av dess tillgångar, men inte till deltagande i ledningen av en systemansvarig. Per-

soner ansvariga för ledningen av en systemansvarig får inte delta i företagsstrukturer i ett ver-

tikalt integrerat företag ansvarigt, direkt eller indirekt, för den dagliga driften av produktions-, 

leverans- eller överföringsaktiviteter. Nödvändiga åtgärder måste vidtas för att garantera att 

professionella intressen hos personer ansvariga för ledningen av en systemansvarig inte även-

tyrar deras självständighet.52 En systemansvarigs oberoende måste säkerställas. Påverkan på en 

systemansvarig av andra enheter inom ett vertikalt integrerat företag måste därför motverkas. I 

annat fall kan inte den systemansvariga utöva nätverksamhet självständigt.  Förutom frågan om 

beslutsfattande ställer art. 26 krav på separat organisation. Detta omfattar separation av nät-

verksamhet beträffande lokaler och fastigheter, tjänster och infrastruktur. Dessa måste separe-

ras på ett sätt som säkerställer effektiv självständighet hos en systemansvarig.53 Huruvida det 

                                                
51 Commission staff working paper, s. 22 f. 
52 Commission staff working paper, s. 24. 
53 Cabau, Emmanuel i Jones, Christopher (2010), s. 191 ff. 
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är tillåtet att ha delade resurser måste avgöras från fall till fall.54 Kravet på att en övervaknings-

plan ska upprättas är också relaterat till funktionell åtskillnad. Syftet är att tillhandahålla ett 

formellt ramverk för att säkerställa att principen om icke-diskriminering efterlevs inom en sys-

temansvarig för distributionssystem. Planen ska innehålla uppföranderegler som ska efterlevas 

för att undvika diskriminering. Dessutom ska en oberoende övervakningsansvarig utses som 

har till uppgift att säkerställa att övervakningsplanen följs.55 

Art. 26(3) stadgar att om en systemansvarig för distributionssystem ingår i ett 

vertikalt integrerat företag ska medlemsstaterna se till att dennes verksamhet övervakas av till-

synsmyndigheterna eller andra behöriga organ, så att en systemansvarig för distributionssystem 

inte kan dra fördel av sin vertikala integration för att snedvrida konkurrensen. Med vertikalt 

integrerat företag menas, som sagt, ett företag som bedriver såväl distribution (eller överföring) 

som produktion och/eller leverans. Det krävs att efterlevnaden av reglerna övervakas, vilket 

alltså är tillsynsmyndigheternas uppgift. 

 

2.7 Särredovisning 

Art. 31 i elmarknadsdirektivet innehåller regler om särredovisning. Dessa regler är oförändrade 

sedan tidigare reglering. Den grundläggande principen finns i art. 31(3). Där stadgas att företag 

måste hålla separata konton för var och en av deras överförings- och distributionsaktiviteter. 

Koncernredovisning är dock möjlig för andra aktiviteter. Till skillnad från juridisk och funkt-

ionell åtskillnad finns inte möjligheten till undantag från reglerna om särredovisning för mindre 

systemansvariga (för distributionssystem), utan är ett minimikrav för alla nätoperatörer. Till-

synsmyndigheter spelar här en betydande roll då de genom övervakning säkerställer effektiv 

särredovisning och att inte någon korssubventionering sker mellan överföring, distribution, pro-

duktion och/eller leverans.56 Elföretag ska i sin interna bokföring särredovisa överförings- och 

distributionsverksamhet för att undvika diskriminering, korssubventionering och snedvridning 

av konkurrensen. Även annan elverksamhet utan samband med överföring eller distribution ska 
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55 Commission staff working paper, s. 26. 
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särredovisas. Det är således möjligt att bedriva en kombinerad överförings- och distributions-

verksamhet, men separata konton måste finnas för varje aktivitet.57 

 

2.8 Sammanfattning 

Genomgången i detta kapitel förmedlar en nödvändig förståelse av reglerna om åtskillnad, deras 

struktur samt bakgrunden till hur och varför de infördes. Genomgången är inte uttömmande 

utan endast bestämmelser av vikt för analysen som förs uppsatsen presenteras. Därutöver tas 

vissa bestämmelser som är relaterade till åtskillnad upp. Samtliga bestämmelser som behandlas 

ingår i ett större system inom EU och syftet är ytterst att skapa en inre elmarknad och på längre 

sikt en energiunion. Därför presenteras inte alla tekniska detaljer. Reglerna om åtskillnad är 

strängt taget till för att separera nätoperatörer på den monopolbaserade delen av elmarknaden 

från elproducenter och elleverantörer på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden. Även 

nätoperatörer verksamma inom antingen överföring eller distribution separeras. Ifall dessa ak-

törer inte hålls åtskilda från varandra uppstår intressekonflikter, risk för diskriminering och 

konkurrenshämmande beteenden av olika slag. För att åstadkomma en inre elmarknad är det 

därför essentiellt att dessa aktörers oberoende säkerställs. 

  

                                                
57 Cabau, Emmanuel i Jones, Christopher (2010), s. 204 ff. 
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3. Den svenska regleringen 

3.1 Den svenska elmarknaden och utvecklingen av regleringen 

Den svenska elmarknaden består dels av en monopolbaserad och reglerad del som omfattas av 

nätföretagens verksamhet, dels av en konkurrensutsatt del som omfattas av produktions- och 

leveransverksamhet.58 Elnätet består av stamnät (överföringsnät), regionnät och lokalnät (dis-

tributionsnät). Stamnätet är ett högspänningsnät som transporterar el över långa sträckor. Reg-

ionnäten är i princip mellanled mellan stamnätet och lokalnäten, men vissa större elanvändare 

är direkt anslutna till regionnäten. Lokalnäten förbinder de överliggande ledningarna med de 

flesta slutkonsumenterna.59 Sammanlagt finns det 173 elnätsföretag i Sverige. Av dessa bedri-

ver 157 lokalnätsverksamhet, 21 regionnätsverksamhet och två stamnätsverksamhet eller enbart 

utlandsförbindelser.60 Ett elnätsföretag måste ha tillstånd (nätkoncession) för att bygga led-

ningar. Elhandlare (elleverantörer) köper in el, vanligtvis från den nordiska elbörsen, för att 

sedan sälja den vidare till sina kunder. Elhandlare säljer och köper el på en fri marknad i kon-

kurrens med andra elhandlare. Elproducenter förser elsystemet med elkraft från sina produkt-

ionsanläggningar.61 Elmarknaden består, som sagt, av en grossistmarknad på vilken elprodu-

centerna agerar och en slutkundsmarknad på vilken elhandlarna agerar.62 

Den svenska elmarknaden öppnades för konkurrens 1996.63 Arbetet med att om-

strukturera den svenska elmarknaden började dock 1992 när produktion och leverans av el se-

parerades från nätdrift. Svenska kraftnät (SvK) bildades och fick ansvaret för stamnätet. SvK 

är ett statligt affärsverk som förvaltar och driver statens kraftledningar med tillhörande anlägg-

ningar för överföring av högspänd elkraft och av staten tillhöriga utlandsförbindelser för el.64 

Ägarmässigt var SvK såsom systemansvarig för överföringssystem i någon mån åtskilt från och 

med 1992. Däremot blev systemansvariga för distributionssystem, det vill säga lokal- och reg-

ionnätsföretag, juridiskt åtskilda från företag verksamma inom produktion och leverans av el 

                                                
58 SOU 2010:30, s. 111. 
59 SOU 2010:30, s. 111 f. 
60 SOU 2017:2, s. 117. 
61 Energimarknadens aktörer på Ei:s hemsida, under Om Ei, Energimarknadens aktörer, tillgänglig på 
http://ei.se/sv/ei-s-verksamhet/Energimarknadens-aktorer/.  
62 Sveriges el- och naturgasmarknad 2014, Ei R2015:13, s. 14 och s. 22. 
63 SOU 2010:30, s. 111. 
64 Beslut 2012-07-13, Dnr 700-11-102845, Certifiering av Affärsverket svenska kraftnät, Energimarknads-in-
spektionen, s. 2. 
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från och med 1996. De senare reglerna infördes i ellagen (1997:857) 1998.65 Produktion och 

leverans av el blev alltså konkurrensutsatt, men nätverksamhet var och är fortsättningsvis re-

glerad då det utgör ett naturligt monopol. Den reglering som implementerade det första elmark-

nadsdirektivet ställde krav på juridisk åtskillnad mellan nätverksamhet och konkurrensutsatt 

verksamhet.66 Lagen (1907:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anlägg-

ningar) och lagen (1994:618) om handel med el m.m. fördes samman till ellagen.67 2005 änd-

rades ellagen för att implementera det andra elmarknadsdirektivet. Sedan tidigare fanns, som 

sagt, krav på juridisk åtskillnad mellan nätverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet. För att 

genomföra det andra elmarknadsdirektivet krävdes att nya regler infördes i ellagen, inriktade 

på vertikalt integrerade företag som bedriver både nätverksamhet samt elproduktion och/eller 

elhandel.68 Dessa gällde funktionell åtskillnad inriktad på oberoendet av personer i ledande 

ställning. Även allmänna bolagsrättsliga principer i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) som 

syftar till att säkerställa ett företags oberoende från andra bolag i ett vertikalt integrerat företag 

hade betydelse. ABL innehåller inga regler om åtskillnad, men däremot regler som indirekt har 

betydelse för åtskillnad.69 Ändringar i ellagen avseende regler om funktionell åtskillnad inför-

des även 2010 efter att EU-domstolen fällde Sverige för att inte ha genomfört vissa krav på 

funktionell åtskillnad enligt det andra elmarknadsdirektivet.70 

 Ei är nätmyndighet och tillsynsmyndighet för elmarknaden. Av 1 kap. 7 § ellagen 

följer att regeringen ska utse en myndighet som ska handlägga de frågor som enligt denna lag 

eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ligger på nätmyndigheten. Av 1 

kap. 3 § lag (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el följer att frågor om certifiering 

enligt lagen prövas av nätmyndigheten. Av förordning (2007:1118) med instruktion för Ener-

gimarknadsinspektionen följer särskilt de uppgifter som åligger Ei, bland annat såsom tillsyns-

myndighet. 

 

                                                
65 Wilkens, Fredrik, Johansson, Christian, s. 128. 
66 Funktionell åtskillnad mellan företag som ingår i koncerner som bedriver nätverksamhet och produktion av 
eller handel med el, Energimarknadsinspektionen, s. 7. 
67 Prop. 1996/97:136, s. 1. 
68 Prop. 2004/05:62, s. 73. 
69 Funktionell åtskillnad mellan företag som ingår i koncerner som bedriver nätverksamhet och produktion av 
eller handel med el, Energimarknadsinspektionen, s. 8. 
70 Se nedan under avsnitt 3.3.2. 
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3.2 Stamnätsföretag 

3.2.1 Åtskilt ägande enligt ellagen 

I motiven till den svenska implementeringen av elmarknadsdirektivet bedömde regeringen att 

SvK redan uppfyllde kraven på åtskilt ägande enligt art. 9 i direktivet.71 Det förtydligades att 

företag som bedriver överföringsverksamhet inte får bedriva produktions- eller handelsverk-

samhet, vilket följer av 3 kap. 1 a § första stycket ellagen som gäller generellt för nätföretag, 

och att kravet på åtskilt ägande gäller även i förhållande till naturgasmarknaden, vilket infördes 

i 1 a § första stycket.72 Dessutom framhölls att de nya kraven enligt elmarknadsdirektivet mo-

tiverade att det av ellagen tydligt framgår vilken aktör som omfattas. Regeringen valde att an-

vända begreppet ”stamnätsföretag”, med hänsyn till att det är ett etablerat begrepp inom elsek-

torn. En definition infördes i 1 kap. 5 b § ellagen av vilken framgår att med stamnätsföretag 

avses ett företag som har nätkoncession för stamnätet eller största delen därav.73 Vidare förkla-

rades att införandet av föreskrifter om åtskilt ägande av stamnätsföretag i ellagen inte medförde 

några nämnvärda praktiska konsekvenser för SvK eller elmarknaden i övrigt. Detta eftersom 

den ordning som gällde, som sagt, redan ansågs vara i enlighet med elmarknadsdirektivet.74 

I 3 kap. 1 f § ellagen stadgas att ett stamnätsföretag ska vara oberoende av företag 

som bedriver produktion av eller handel med el. Denna bestämmelse, såväl som bestämmel-

serna i 1 g-1 j §§, infördes genom implementeringen av elmarknadsdirektivet.75 Den fastställer 

att stamnätsföretag ska vara oberoende i förhållande till konkurrensutsatt verksamhet. Eftersom 

åtskilt ägande gäller för stamnätsföretag är det oberoende som avses här i enlighet med kraven 

för åtskilt ägande i elmarknadsdirektivet. I 1 g-1 j §§ förtydligas vad detta oberoende innebär.76 

3 kap. 1 g § föreskriver att den som ensam eller tillsammans med någon annan utövar kontroll 

över ett företag som bedriver produktion av eller handel med el inte får utöva kontroll över eller 

någon rättighet gentemot ett stamnätsföretag. Vidare föreskrivs att den som ensam eller tillsam-

mans med någon annan utövar kontroll över ett stamnätsföretag inte får utöva kontroll över 

                                                
71 Prop. 2010/11:70, s. 102. 
72 Prop. 2010/11:70, s. 103 f. 
73 Prop. 2010/11:70, s. 99. 
74 Prop. 2010/11:70, s. 104. 
75 Prop. 2010/11:70, s. 19. 
76 Prop. 2010/11:70, s. 254. 
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eller någon rättighet gentemot ett företag som bedriver produktion av eller handel med el. Slut-

ligen stadgas att den som ensam eller tillsammans med någon annan får utse ledamöter till 

styrelsen eller motsvarande organ hos ett stamnätsföretag inte får utöva kontroll över eller nå-

gon rättighet gentemot ett företag som bedriver produktion av eller handel med el. Denna be-

stämmelse beskriver att det oberoende som 1 f § ställer krav på ska gälla åt båda håll, dels 

stamnätsföretags oberoende i förhållande till företag som bedriver produktion av eller handel 

med el, dels oberoendet hos företag som bedriver produktion av eller handel med el i förhål-

lande till stamnätsföretag. Med oberoende menas vidare självständighet i förhållande till utö-

vandet av kontroll och rättigheter. Med kontroll menas detsamma som i koncentrationsförord-

ningen och med rättigheter detsamma som i art. 9(2) i elmarknadsdirektivet.77 78 

3 kap. 1 h § första stycket föreskriver att det som anges i 1 g § inte gäller kontroll 

eller rättigheter som utövas av staten genom regeringen. Denna bestämmelse motsvarar art. 9(6) 

i elmarknadsdirektivet genom att förbudet mot att utöva kontroll eller rättigheter inte omfattar 

situationen när staten genom regeringen utövar såväl stamnätsverksamhet som produktion av 

eller handel med el. Bestämmelsen tillåter dock inte att en förvaltningsmyndighet kontrollerar 

såväl ett stamnätsföretag som en elleverantör.79 Svenska staten utövar kontroll både över stam-

nätet genom SvK och över Vattenfall AB som bedriver både regionnätsverksamhet samt pro-

duktion av el. Regeringen motiverar denna ordning med att möjligheten enligt art. 9(6) i el-

marknadsdirektivet utnyttjas. Staten har enligt art. 9(6) möjlighet att kontrollera såväl överfö-

ringsverksamhet som produktion av el. Verksamheterna får dock inte kontrolleras av samma 

offentliga organ. Det framhölls i motiven att ett förtydligande i ellagen behövdes om att kontroll 

som utövas av staten genom regeringen inte ska omfattas av förbudet mot att samma personer 

utövar kontroll över såväl överföringsverksamhet som produktion av (eller handel med) el.80 

3 kap. 1 i § stadgar att bestämmelserna i 1 f och 1 g §§ inte hindrar att ett stam-

nätsföretag bedriver sådan produktion av el som avses i 1 a § andra stycket eller ingår i samma 

koncern som ett företag som bedriver produktion av el som uteslutande är knuten till driften av 

stamnätsföretagets ledningsnät. Denna bestämmelse medger att även stamnätsföretag kan pro-

ducera el enligt 3 kap. 1 a § andra stycket och att ett dotterföretag kan producera el om det är 

                                                
77 Prop. 2010/11:70, s. 254. 
78 Se ovan under avsnitt 2.5. 
79 Prop. 2010/11:70, s. 255. 
80 Prop. 2010/11:70, s. 104. 
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motiverat av nätdriften.81 I motiven framhölls att den möjlighet som redan fanns för nätföretag 

att producera el i syfte att ersätta utebliven el vid elavbrott var viktig för att säkerställa en drift-

säker elöverföring. Detta hade inte ansetts stå i strid med det andra elmarknadsdirektivet och 

regeringen bedömde att elmarknadsdirektivet inte innebar någon skillnad i detta avseende. Sta-

ten utövar inflytande över SvK och SvK utövar i sin tur, direkt eller indirekt, ett bestämmande 

inflytande över några stycken dotterföretag. Inget av de företag som SvK har inflytande över 

ägnar sig dock åt att producera eller sälja el på den konkurrensutsatta marknaden, utan endast 

för driften av stamnätet. Regeringen ansåg att kravet på åtskilt ägande inte utgjorde något hinder 

mot att ett stamnätsföretag har ett dotterföretag som bedriver produktion av el som uteslutande 

är knuten till driften av stamnätsföretags ledningsnät och införde 3 kap. 1 i §.82 

Av 3 kap. 1 j § framgår att en styrelseledamot, verkställande direktör, firmateck-

nare eller annan person med liknande ställning i ett stamnätsföretag inte samtidigt får ha en 

motsvarande ställning i ett företag som bedriver produktion av eller handel med el med undan-

tag för ett sådant produktionsföretag som avses i 1 i §. Denna bestämmelse tar sikte på obero-

endet av personer i ledande ställning i stamnätsföretag. Om en person innehar någon av de olika 

funktionerna i ett stamnätsföretag får denne inte ha någon av dessa funktioner i ett företag som 

bedriver produktion av eller handel med el.83 Regeringen framhöll vikten av att införa en be-

stämmelse om personell åtskillnad i ellagen för att möta kraven enligt elmarknadsdirektivet. 

Förbudet i 3 kap. 1 b § andra stycket ellagen ansågs inte vara nog. Denna gäller endast för 

nätföretag som ingår i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 elanvändare. Det ansågs 

finnas ett behov av ett förbud som gäller för stamnätsföretag oavsett om företaget ingår i en 

koncern eller inte. Bestämmelsen i 1 j § utformades på ett sätt som gör den tillämplig oavsett 

vilken ledningsform stamnätsföretaget har.84 

3 kap. 1 k § stadgar att om ett stamnätsföretag ingår i en koncern där en annan del 

bedriver produktion av eller handel med el, får åtgärder som vidtas av företag i koncernen för 

att säkerställa att kraven i 1 f, 1 g och 1 j §§ är uppfyllda inte innebära att personal eller kom-

mersiellt känsliga uppgifter överförs från stamnätsföretaget till ett företag som bedriver pro-

duktion av eller handel med el. Av art. 9(7) i elmarknadsdirektivet följer, som sagt, ett krav på 

                                                
81 Prop. 2010/11:70, s. 256. 
82 Prop. 2010/11:70, s. 105 f. 
83 Prop. 2010/11:70, s. 256. 
84 Prop. 2010/11:70, s. 106 f. 
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skydd för kommersiellt känsliga uppgifter. ”Med kommersiellt känsliga uppgifter avses upp-

gifter i stamnätsverksamheten vilka inte är allmänt kända och utgör en kommersiell fördel för 

annan aktör, i synnerhet företag som bedriver produktion av eller handel med el.”85 Art. 9(7) 

ansågs inte ha någon praktisk betydelse för svenska förhållanden. Däremot ansågs att bestäm-

melsen i 3 kap. 1 k § behövde införas för att implementera elmarknadsdirektivet i denna del.86  

 

3.2.2 Utlandsförbindelser – sammanlänkning 

I 2 kap. 10 § andra stycket ellagen stadgas att nätkoncession (tillstånd) för en utlandsförbindelse 

får beviljas och innehas av endast ett stamnätsföretag eller en juridisk person där ett sådant 

företag har ett bestämmande inflytande. Denna bestämmelse gäller sammanlänkning av över-

föringsnät till andra länder. Den gäller inte direkt åtskillnad men har betydelse för detta ämne 

då den medför att det endast är SvK såsom stamnätsföretag som har rätt att bygga och driva 

sammanlänkade elförbindelser med andra länder (medlemsstater).  

Som följer av genomgången ovan av de bestämmelser i elmarknadsdirektivet som 

behandlar sammanlänkning finns ingenting i direktivet som har koppling till vad som följer 2 

kap. 10 § andra stycket ellagen. Bestämmelserna synes vara avsedda att främja sammanlänk-

ning. Som följer av 2 kap. 10 § andra stycket ellagen är det bara SvK, såsom stamnätsföretag, 

som kan ha en utlandsförbindelse och således den enda aktör som i praktiken kan öka Sveriges 

sammanlänkningskapacitet. Denna bestämmelse bör således ses som motverkande EU:s mål att 

generellt öka sammanlänkningskapaciteten inom unionen. 

Ei, såsom nät- och tillsynsmyndighet, har fastslagit att det är viktigt att det finns 

gemensamma regler inom EU för hur el ska överföras och handlas mellan medlemsländerna på 

ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt. De tekniska förutsättningarna måste dock till att börja 

med säkerställas.87 Ei samarbetar även med andra europeiska tillsynsmyndigheter inom Agency 

for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) med att ta fram förslag till så kallade nätko-

der.”88 Nätkoder är en ny typ av EU-förordningar.89 Tillsynsmyndigheterna har nämligen, som 

                                                
85 Prop. 2010/11:70, s. 257. 
86 Prop. 2010/11:70, s. 107. 
87 Sveriges el- och naturgasmarknad 2015, Ei R2016:08, s. 14 f. 
88 Sveriges el- och naturgasmarknad 2015, Ei R2016:08, s. 14 f. 
89 Sveriges el- och naturgasmarknad 2014, Ei R2015:13, s. 21. 
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sagt, en skyldighet att övervaka hur systemansvariga hanterar tillträde till gränsöverskridande 

infrastruktur.90 Stamnätet i Sverige är dock under ombyggnad ”för att möjliggöra ny elprodukt-

ion, fördjupa marknadsintegrationen med omvärlden och bidra till skapandet av en gemensam 

europeisk elmarknad.”91 Ei identifierar således detta arbete som viktigt, vilket förhoppningsvis 

även bör återspeglas i hur regeringen agerar. Det finns nämligen ett behov av att Sveriges sam-

manlänkningskapacitet ökar, såsom generellt inom EU. 

 

3.2.3 Lag (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el 

Regeringen ansåg att krav på certifiering för stamnätsföretag och ett särskilt certifieringsförfa-

rande behövde införas i svensk rätt för att implementera elmarknadsdirektivet. SvK i sin tur 

ansåg inte att sådana bestämmelser behövdes då det bara är SvK som är stamnätsföretag i Sve-

rige. Regeringen bedömde att reglerna om certifiering skulle införas i en särskild lag då de 

skulle tillämpas så sällan just för att SvK, som sagt, är det enda stamnätsföretaget i Sverige.92 

Lag (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el infördes därför. Lagen föreskriver 

förutsättningar för certifiering av stamnätsföretag. I lagen finns skilda bestämmelser om certi-

fiering i förhållande till EES-området och i förhållande till tredje land. I 3 kap. föreskrivs hur 

certifieringsprocessen går till och 4 kap. föreskriver bestämmelser för certifiering i förhållande 

till tredje land. 

I 2 kap. 1 § stadgas att ett stamnätsföretag inte får bedriva överföring av el i stam-

ledningar utan certifiering. En förutsättning för att fungera som stamnätsföretag är således att 

företaget i fråga blir certifierat. I 2 kap. 2 § första stycket stadgas att certifiering får beviljas 

efter ansökan av den som avser att bedriva överföring av el i stamledningar om kraven i 3 kap. 

1 a och f-j §§ ellagen är uppfyllda. Företaget självt initierar således certifieringsprocessen. I 

certifieringsprocessen prövas om företaget i fråga uppfyller kraven på åtskillnad enligt 3 kap. 

1 a och f-j §§ ellagen. Enligt 1 kap. 3 § prövas frågor om certifiering av nätmyndigheten. Ener-

gimarknadsinspektionen (Ei) är nätmyndighet, numera såsom en självständig myndighet men 

tidigare såsom del av Energimyndigheten.93  

                                                
90 Sveriges el- och naturgasmarknad 2015, Ei R2016:08, s. 15. 
91 Sveriges el- och naturgasmarknad 2015, Ei R2016:08, s. 43. 
92 Prop. 2010/11:70, s. 108 f. 
93 Heden, Håkan, s. 82 ff. 
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3.2.4 Certifieringen av SvK 

När SvK ansökte om att bli certifierat som stamnätsföretag bedömdes att SvK uppfyllde kraven 

enligt bestämmelserna om åtskilt ägande.94 Det anfördes att SvK är ett statligt affärsverk och 

del av den svenska statsförvaltningen. Regeringen utser SvK:s styrelse och generaldirektör. 

Ingen annan än SvK äger eller på annat sätt förfogar över tillgångar som används i nätverksam-

heten. Förhållandet att SvK är del av svenska staten samtidigt som svenska staten äger Vatten-

fall AB, som bedriver produktion av el, ansågs inte utgöra något hinder mot att certifiera SvK. 

SvK och Vattenfall AB lyder under olika departement, Närings- respektive Finansdepartemen-

tet. Två faktorer framhölls särskilt när graden av åtskillnad mellan de två departementen be-

dömdes. För det första får, enligt det grundlagsfästa förbudet mot ministerstyre, en enskild mi-

nister inte direkt ingripa i den löpande verksamheten i ett statsägt allmännyttigt företag som 

ingår i den offentliga förvaltningen, vilket SvK gör. Detta innebär att Näringsdepartementet 

bara kan kontrollera SvK via allmänna politiska riktlinjer och inte påverka beslut i enskilda 

ärenden i den löpande verksamheten. För det andra är SvK juridiskt och organisatoriskt helt 

skilt från Vattenfall AB.95 Det finns ingen representant från Regeringskansliet i styrelsen för 

SvK. Dessutom framhölls att det av 3 kap. 1 f § och 4 kap. 1 § ellagen framgår att ett stamnäts-

företag ska vara oberoende av företag som bedriver produktion av eller handel med el (eller 

naturgas) och att nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande. Faktumet att SvK är 

del av den svenska staten samtidigt som den svenska staten äger Vattenfall AB utgjorde således 

inte något hinder att slutligt certifiera SvK som stamnätsföretag för el.96 

Kommissionen instämde i att två separata departement som kontrollerar elöver-

föring respektive produktions- och leveransverksamhet, under vissa omständigheter, kan utgöra 

organ som uppfyller en tillräcklig grad av åtskillnad enligt art. 9(6) i elmarknadsdirektivet. 

Kommissionen instämde också i att de två faktorer som framhölls var relevanta indikatorer för 

att fastställa om en tillräcklig grad av åtskillnad fanns mellan de två departementen när det 

                                                
94 Kommissionens yttrande av den 30.4.2012 enligt art. 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och art. 10.6 i direktiv 
2009/72/EG – Sverige – Certifiering av Affärsverket svenska kraftnät, Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 fi-
nal, s. 2 
95 Beslut 2012-07-13, Dnr 700-11-102845, Certifiering av Affärsverket svenska kraftnät, Energimarknads-in-
spektionen, s. 2. 
96 Beslut 2012-07-13, Dnr 700-11-102845, Certifiering av Affärsverket svenska kraftnät, Energimarknadsin-
spektionen, s. 5. 
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gällde överföringsverksamhet respektive produktions- och leveransintressen, särskilt när det 

gäller beslut i det löpande arbetet. I fråga om beslut som inte är del av den löpande verksam-

heten ansåg dock kommissionen att det inte framgick tillräckligt tydligt av förslaget till beslut 

i vilken utsträckning Näringsdepartementet kan fatta oberoende beslut om SvK:s överförings-

verksamhet utan att det påverkas eller kontrolleras av Finansdepartementet eller någon annan 

övergripande offentlig myndighet, med hänsyn till den svenska statens intressen som ägare av 

Vattenfall AB. Kommissionen framhöll investeringsbeslut som beslut som inte avser den lö-

pande verksamheten.97 Ei framhöll dock att investeringsbeslut tas av riksdagen för de kom-

mande tre åren i samband med att den årliga budgeten antas.98 Något annat avseende beslut som 

inte tillhör den löpande verksamheten i SvK framhölls inte i Ei:s slutliga beslut. Olika med-

lemsstater har valt olika lösningar för att uppfylla kraven på åtskilt ägande och certifierat före-

tag av olika slag som systemansvariga för överföringssystem.99 Därför bör det vara svårt för 

kommissionen att även i fortsättningen ifrågasätta den svenska lösningen som bara är en av alla 

tänkbara lösningar. 

 

3.3 Systemansvariga för distributionssystem 

3.3.1 Juridisk åtskillnad 

Bestämmelsen i 3 kap. 1 a § föreskriver att en juridisk person som bedriver nätverksamhet inte 

får bedriva produktion av eller handel med el. Enligt andra stycket får dock produktion av el 

bedrivas tillsammans med nätverksamhet av samma juridiska person, om produktionen uteslu-

tande är avsedd att täcka nätförluster eller sker tillfälligt i syfte att ersätta utebliven el vid elav-

brott. Bestämmelsen infördes vid implementeringen av det första elmarknadsdirektivet, men då 

i 1 §.100 Inom samma juridiska person får alltså, som huvudregel, inte bedrivas både nätverk-

                                                
97 Kommissionens yttrande av den 30.4.2012 enligt art. 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och art. 10.6 i direktiv 
2009/72/EG – Sverige – Certifiering av Affärsverket svenska kraftnät, Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 fi-
nal, s. 3 f. 
98 Beslut 2012-07-13, Dnr 700-11-102845, Certifiering av Affärsverket svenska kraftnät, Energimarknadsin-
spektionen, s. 5. 
99 Johnston, Angus, Block, Guy, s. 38. 
100 Prop. 1996/97:136, s. 11. 



 

 33 

samhet och produktion av eller handel med el. Detta för att det inte ska kunna ske någon påver-

kan mellan dessa verksamheter.101 Bestämmelsen föreskriver således att nätverksamhet ska 

vara juridiskt åtskild från produktions- och handelsverksamhet. 

 

3.3.2 Funktionell åtskillnad 

Funktionell åtskillnad tar sikte på organisation och beslutsfattande. Det finns ett antal bestäm-

melser i ellagen om funktionell åtskillnad. I 3 kap. 1 b § stadgas att ett företag som bedriver 

nätverksamhet och som ingår i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 elanvändare 

ska till sin organisation och sitt beslutsfattande vara åtskilt från företag som bedriver produktion 

av eller handel med el. I andra stycket föreskrivs att i ett sådant nätföretag som avses i första 

stycket får inte en styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare samtidigt vara 

styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i ett företag som bedriver produktion 

av eller handel med el. Denna bestämmelse infördes vid implementeringen av det andra elmark-

nadsdirektivet.102 I januari 2010, innan implementeringen av elmarknadsdirektivet, ändrades 

dock bestämmelsen.103 104 De ändringar av ellagen som vidtogs vid denna tidpunkt berodde på 

att EU-domstolen hade fällt Sverige på grunden att tillräckliga åtgärder för att införa vissa krav 

på funktionell åtskillnad i svensk rätt inte hade vidtagits. Bestämmelsen i 1 b § syftar till att 

säkerställa att personer i ledande ställning i ett nätföretag inte har intresse av att gynna enheter 

som bedriver produktion av eller handel med el inom samma vertikalt integrerade företag utan 

håller sig självständiga.105  

I 3 kap. 1 c § stadgas att ett nätföretag som avses i 1 b § första stycket inte får 

bevilja anställda i ledande ställning löner eller andra förmåner som grundar sig på resultatet i 

de delar av koncernen som bedriver produktion av eller handel med el. Denna bestämmelse 

                                                
101 Prop. 1996/97:136, s. 136. 
102 Prop. 2004/05:62, s. 26. 
103 Genom lag (2009:1045) om ändring i ellagen (1997:857). 
104 Prop. 2008/09:216, s. 5. 
105 Prop. 2008/09:216, s. 30. 
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infördes 2010.106 Det beaktades att det andra elmarknadsdirektivet ställde krav på att självstän-

digheten hos ledningen av en systemansvarig för distributionssystem säkerställs.107 Självstän-

digheten för dessa personer kan, bland annat, äventyras på de sätt som anges i bestämmelsen 

varför sådana situationer måste undvikas. 

3 kap. 1 d § föreskriver att ett nätföretag som avses i 1 b § första stycket ska 

liksom sitt moderföretag se till att nätföretaget har den faktiska beslutanderätten som är själv-

ständig i förhållande till övriga delar av koncernen när det gäller de tillgångar som nätföretaget 

behöver för att trygga drift, underhåll och utbyggnad av nätet. Av andra stycket följer att det 

som föreskrivs i första stycket inte hindrar att nätföretagets ägare har sådan insyn och utövar 

sådan styrning som krävs för att säkerställa en rimlig avkastning på de investeringar som gjorts 

i nätföretaget. Ett moderföretag får dock inte ge instruktioner för den löpande förvaltningen 

eller för särskilda beslut om byggande eller modernisering av ledningsnät, om inte instruktion-

erna avser beslut som går utöver de ekonomiska ramar som fastställts av bolagsstämman eller 

motsvarande organ i ett dotterföretag. Denna bestämmelse infördes 2010.108 Regeringen ansåg 

att det behövdes en särskild bestämmelse av detta slag i ellagen, även om regler om kompe-

tensfördelning finns i ABL.109 Bestämmelsen relaterar till kravet på att ett nätföretag inom ett 

vertikalt integrerat företag som bedriver såväl nätverksamhet som produktion och handel ska 

vara åtskilt när det gäller beslutanderätten över tillgångar som används i nätverksamheten.110  

I mål C-274/08 från den 29 oktober 2009 inledde kommissionen en fördrags-

brottstalan mot Sverige Kommissionen anförde att Sverige inte hade vidtagit lämpliga åtgärder 

för att implementera krav på funktionell åtskillnad mellan distributions- och produktionsintres-

sen i vertikalt integrerade företag enligt art. 15(2)(b) och (c) i det andra elmarknadsdirektivet, 

vilka motsvarar art. 26(2)(b) och (c) i elmarknadsdirektivet.111 I rättsfallet nämndes bestämmel-

sen i 3 kap. 3 § ABL som föreskriver att syftet med ett aktiebolag är att ge vinst till fördelning 

mellan aktieägarna, om inte annat anges i bolagsordningen. I 7 kap. finns bestämmelser om 

                                                
106 Prop. 2008/09:216, s. 5 f. 
107 Prop. 2008/09:216, s. 15. 
108 Prop. 2008/09:216, s. 6. 
109 Prop. 2008/09:216, s. 18. 
110 Prop. 2008/09:216, s. 31. 
111 Se ovan under avsnitt 2.6. 
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bolagsstämmans befogenheter och i 8 kap. bestämmelser om styrelsens, den verkställande di-

rektörens uppgifter och generella inskränkningar i ställföreträdarens kompetens. Därutöver 

nämndes 17 kap. 3 § ABL som innehåller bestämmelser om begränsning av möjligheterna för 

dotterbolag att dela ut vinst till moderbolag. Sverige hävdade att sådana allmänna bestämmelser 

i den svenska bolagsrätten gjorde att den funktionella åtskillnad som krävdes uppnåddes. Sve-

rige bestred dock inte kommissionens yrkanden om införlivandet av art. 15(2)(b) och (c). Sve-

rige medgav att vissa specifika bestämmelser som krävdes för att genomföra art. 15(2)(b) och 

(c) ännu inte hade antagits. Det var därför ostridigt att alla nödvändiga åtgärder för att införliva 

bestämmelserna i fråga ännu inte hade vidtagits vid utgången av den frist som hade angetts i 

det motiverade yttrandet av kommissionen. Däremot gav Sverige Ei i uppdrag att analysera 

vilka lagändringar som krävdes i svensk rätt för att uppfylla kraven på funktionell åtskillnad.112 
113 Då förekomsten av fördragsbrott ska bedömas mot bakgrund av den situation som rådde i 

medlemsstaten vid utgången av denna frist biföll EU-domstolen kommissionens talan på denna 

grund. På grund av detta rättsfall gjordes de ändringar i ellagen som vidtogs 2010 avseende 

bestämmelserna om funktionell åtskillnad.114 

I 3 kap. 17 § stadgas att ett företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i 

samma koncern som ett företag som bedriver produktion av eller handel med el ska upprätta en 

övervakningsplan och se till att planen följs. Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åt-

gärder som ska vidtas för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på 

elmarknaden. I planen ska särskilt anges de särskilda skyldigheter som de anställda har för att 

detta mål ska uppnås. Denna bestämmelse infördes vid implementeringen av det andra elmark-

nadsdirektivet.115 Syftet är att företag som bedriver nätverksamhet ska agera objektivt och icke-

diskriminerande.116 I motiven till elmarknadsdirektivet framhölls att direktivet ställer krav på 

övervakningsplan såväl för stamnätsföretag som region- och lokalnätsföretag. Eftersom Sverige 

införde åtskilt ägande för stamnätsföretag ansågs det dock inte nödvändigt att ålägga sådana 

företag skyldigheten att upprätta en övervakningsplan. Denna skyldighet gäller således endast 

                                                
112 Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Energimarknadsinspektionen, regerings-
beslut 2008-06-05, N/2008/4391/E.  
113 Funktionell åtskillnad mellan företag som ingår i koncerner som bedriver nätverksamhet och produktion av 
eller handel med el, Energimarknadsinspektionen. 
114 Prop. 2008/09:216, s. 10. 
115 Prop. 2004/05:62, s. 29 f. 
116 Prop. 2004/05:62, s. 77. 
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för systemansvariga för distributionssystem.117 Kravet på övervakningsplan utsträcktes vid im-

plementeringen av det andra elmarknadsdirektivet till att omfatta alla nätföretag som innehar 

nätkoncession oavsett om de ingår i samma koncern som ett företag som bedriver produktion 

av eller handel med el eller inte. I detta avseende sträckte sig bestämmelsen längre än direktivets 

krav. Vid implementeringen av elmarknadsdirektivet framhölls att det var tveksamt om en över-

vakningsplan fyller någon praktisk funktion i fråga om företag som inte ingår i samma koncern 

som ett företag som bedriver produktion av eller handel med el. Därför gjordes bedömningen 

att kravet på övervakningsplan endast skulle gälla för vertikalt integrerade företag.118 I motiven 

diskuterades om möjligheten till undantag för mindre företag skulle utnyttjas. Det konstaterades 

dock att ett sådant undantag skulle kunna innebära att konkurrensförutsättningarna på mark-

naden inte skulle bli lika för alla företag. Det ansågs viktigt att alla systemansvariga för distri-

butionssystem aktivt arbetar med att säkerställa att de agerar objektivt och icke-diskrimine-

rande. Därför omfattas samtliga av kravet på övervakningsplan.119 

I 3 kap. 17 a § stadgas att ett nätföretag som är skyldigt att upprätta en övervak-

ningsplan enligt 17 § ska utse en övervakningsansvarig, som självständigt ska bevaka att planen 

upprättas och följs. Den övervakningsansvarige ska årligen upprätta en rapport över de åtgärder 

som vidtagits enligt övervakningsplanen och ge in rapporten till nätmyndigheten. Denna be-

stämmelse infördes vid implementeringen av elmarknadsdirektivet.120 Det fastslogs att kravet 

att utse en övervakningsansvarig ska gälla för företag som ingår i samma koncern som ett före-

tag som bedriver produktion av eller handel med el.121 Innan implementeringen av elmarknads-

direktivet framgick av 3 kap. 17 § andra stycket ellagen att en nätkoncessionshavare årligen 

skulle upprätta en rapport över de åtgärder som hade vidtagits enligt övervakningsplanen. Rap-

porten skulle offentliggöras och ges in till nätmyndigheten. Elmarknadsdirektivet innebär dock 

en skärpning av kraven i detta avseende. Den övervakningsansvarige ska vara helt oberoende 

och ha tillträde till all nödvändig information om en systemansvarig för distributionssystem och 

alla anknutna företag för att kunna utföra sitt uppdrag. Regeringen ansåg därför att ellagen 

skulle kompletteras med bestämmelsen i 3 kap. 17 a § för att svara mot elmarknadsdirektivets 

krav. Elmarknadsdirektivet medger en möjlighet att undanta koncerner som har färre än 100 

                                                
117 Prop. 2010/11:70, s. 119 f. 
118 Prop. 2010/11:70, s. 121.  
119 Prop. 2010/11:70, s. 120. 
120 Prop. 2010/11:70, s. 22. 
121 Prop. 2010/11:70, s. 122. 
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000 anslutna elkunder från kravet att utse en självständig övervakningsansvarig. Regeringen 

fann dock inget skäl att göra någon uppdelning mellan vertikalt integrerade företag beroende 

på deras storlek och utnyttjade därför inte denna möjlighet.122 

 

3.3.3 Särredovisning 

I 3 kap. 2 § ellagen stadgas att nätverksamhet ekonomiskt ska redovisas skilt från annan verk-

samhet. Denna bestämmelse infördes vid implementeringen av det första elmarknadsdirekti-

vet.123 Av motiven följde att ”den som har nätkoncession för dessa ledningar och ledningsnät 

[(de elektriska ledningarna och ledningsnäten, det vill säga stamnät och distributionsnät)] har 

[…] ett monopol på verksamheten och saknar därigenom i stor utsträckning incitament till pris-

press och effektivisering. Det är därför viktigt att priser och övriga villkor för nättjänster (nät-

tariffer) redovisas öppet samt att skäligheten i tariffsättningen kan granskas av det allmänna. 

För att det skall vara möjligt att bedöma om tarifferna är skäliga krävs att nätverksamheten inte 

belastas med kostnader och intäkter som inte är hänförliga till själva nätverksamheten.”124  

Vid implementeringen av det andra elmarknadsdirektivet fastslog regeringen att 

ingen lagstiftningsåtgärd behövdes för att genomföra direktivets bestämmelser om särredovis-

ning av olika verksamheter inom elföretag, insyn och öppenhet i bokföringen. Det hade nämli-

gen inte ansetts finnas ett behov av några särskilda regler om bokföring för företag som är 

verksamma inom produktion av och handel med el med hänsyn till skillnaden gentemot företag 

inom nätverksamhet. Vid behandlingen av kraven på särredovisning enligt det andra elmark-

nadsdirektivet nämndes årsredovisningslagens (1995:1554) krav på upprättande, revision och 

offentliggörande av årsredovisningar och att den gäller för alla elföretag förutom kommunala 

eller statliga verk. Dessutom nämndes förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksam-

het som gäller för alla företag som bedriver nätverksamhet som bygger på samma principer som 

årsredovisningslagen.125 Även annan lagstiftning än ellagen hade således betydelse för bedöm-

ningen om kraven i detta avseende hade införts i svensk rätt. 

                                                
122 Prop. 2010/11:70, s. 121 f. 
123 Prop. 1996/97:136, s. 11. 
124 Prop. 1996/97:136, s. 137. 
125 Prop. 2004/05:62, s. 56. 
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Bestämmelsen i 3 kap. 2 § ställer krav på särredovisning i enlighet med art. 31 i 

elmarknadsdirektivet. Vid implementeringen av elmarknadsdirektivet gjordes inga nya över-

vägningar. Det ansågs inte finnas någon anledning till lagändring, men bestämmelsen i 3 kap. 

2 § är dock fortsättningsvis viktig med hänsyn till elmarknadsdirektivets krav, som visserligen 

är oförändrade i förhållande till tidigare reglering. 

 

3.4 Sammanfattning 

Bestämmelserna i svensk rätt om åtskillnad har växt fram kontinuerligt sedan i början av 1990-

talet och sedan det första elmarknadsdirektivet implementerades. Strängare krav har succesivt 

införts, dels med hänsyn till att EU fortsättningsvis har förstärkt dess regler, dels för att Sverige 

i vissa fall har ansett att hårdare krav bör uppställas. Exempelvis utnyttjades inte undantaget 

från kravet att upprätta en övervakningsplan och utse en övervakningsansvarig för mindre sys-

temansvariga för distributionssystem. Orsaken var att ett sådant undantag skulle kunna orsaka 

att konkurrensförutsättningarna på marknaden skulle bli olika och att det är viktigare att alla 

systemansvariga för distributionssystem agerar objektivt och icke-diskriminerande. Genom im-

plementeringen av elmarknadsdirektivet och införandet av åtskilt ägande för stamnätsföretag 

har antalet bestämmelser ökat. Regeringen identifierade dock att bestämmelserna för stamnäts-

företag inte har någon större praktisk betydelse då SvK redan ansågs uppfylla kraven enligt 

elmarknadsdirektivet. Elmarknadsdirektivets stränga krav resulterade dock i detaljerade be-

stämmelser i svensk rätt. Däremot har bestämmelserna om åtskillnad av systemansvariga för 

distributionssystem skärpts endast i ett avseende, nämligen genom att ett krav på att utse en 

övervakningsansvarig som ska säkerställa att den upprättade övervakningsplanen följs har in-

förts i svensk rätt i enlighet med elmarknadsdirektivet. I annat fall är regleringen avseende sys-

temansvariga för distributionssystem, det vill säga funktionell och juridisk åtskillnad samt sär-

redovisning, i princip densamma som tidigare. Genom att Sverige fälldes av EU-domstolen har 

dock vikten av funktionell åtskillnad i något större utsträckning befästs. Elmarknadsdirektivet 

medför dock inget specifikt nytt avseende systemansvariga för distributionssystem, varför följ-

den att även bestämmelserna för dessa aktörer inte har medfört någon förändring i svensk rätts 

del är naturlig. I framtiden kanske systemansvariga för distributionssystem kommer att ges 

större utrymme i lagstiftningen. Något annat som har belysts i större utsträckning på senare tid 

är vikten av ökad sammanlänkningskapacitet och därtill hörande frågor om gränsöverskridande 

arbete för elmarknaden. Detta är intressant i förhållande till faktumet att ellagen endast tillåter 

ett stamnätsföretag att inneha nätkoncession för utlandsförbindelser (överföringsförbindelser).  
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4. Ett vidare perspektiv – problematik, politik och framtid 

4.1 Sammanlänkning – interconnection 

Som framgår av redogörelsen för art. 194 FEUF ovan föreskrivs i dess punkt 1(d) att samman-

kopplade energinät ska främjas av unionens politik och av medlemsstaterna. Sammanlänkning 

(på engelska interconnection) innebär att olika medlemsstaters elnät är sammankopplade med 

varandra. Problemet är att sammanlänkningar mellan många medlemsstater saknas. Enligt kom-

missionen är ett sammanlänkat europeiskt elnät av största vikt både för att trygga elförsörj-

ningen i Europa och för att öka konkurrensen på den inre elmarknaden. Ökad sammanlänk-

ningskapacitet skulle också hjälpa arbetet mot en europeisk energiunion.126  

Det finns ett antal olika konkreta anledningar till varför sammanlänkning är vik-

tigt. När kraftanläggningar misslyckas eller under extrema väderförhållanden måste medlems-

stater kunna ha möjlighet att förlita sig på närliggande medlemsstater för att importera den el 

de behöver. Därför är sammanlänkning av isolerade elnät absolut nödvändigt för försörjnings-

tryggheten och som ett hjälpmedel för att åstadkomma en inre elmarknad. Av dessa skäl sattes 

ett mål om 10 % sammanlänkade elnät med sikte på år 2020. Detta mål innebär att varje med-

lemsstat ska ha installerade elnät som tillåter att åtminstone 10 % av den el som produceras av 

dess kraftanläggningar ska kunna transporteras till närliggande medlemsstater. För att uppnå 

detta mål startades olika projekt. Kommissionen stöttar och övervakar arbetet med samman-

länkningar.127 För Sveriges del uppmättes en nivå med 26 % sammanlänkning för 2014.128 

Dessutom ses den nordiska marknaden som den mest harmoniserade gränsöverskridande el-

marknaden i Europa genom att den första internationella marknaden för utbyte av el bildades 

av nordiska länder. Detta utgör dock en marknad för handel med el.129 Sammanlänkning tar 

sikte på överföringsförbindelser mellan medlemsstater, men dessa är alltså viktiga även för att 

                                                
126 Åtgärdspaket för en energiunion, Meddelande från kommissionen och rådet, Att nå elsammanlänkningsmålet 
på 10 %, Att rusta Europas elnät för 2020, Bryssel den 25.5.2015 COM(2015) 82 final, s. 2. 
127 European Commission – Fact Sheet, Connecting power markets to deliver security of supply, market integra-
tion and the large-scale uptake of renewables, Brussels, 25 February 2015, kommissionens hemsida under En-
ergy Union and Climate, Policy Areas, A fully-integrated internal energy market, Documents, Fact sheet on elec-
tricity interconnections, tillgänglig på https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate/fully-
integrated-internal-energy-market_sv.  
128 Åtgärdspaket för en energiunion, Meddelande från kommissionen och rådet, Att nå elsammanlänkningsmålet 
på 10 %, Att rusta Europas elnät för 2020, Bryssel den 25.5.2015 COM(2015) 82 final, s. 5. 
129 Karan, Mehmet Baha, Hasan, Kazdağli, s. 16. 
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möjliggöra gränsöverskridande handel. För gränsöverskridande elhandel finns i sin tur en sär-

skild förordning.130 

 Även om sammanlänkningar i Europa till viss del kan ses som bristfälliga har 

energimarknader överlag blivit mer internationella. Detta innebär både ökad internationell ener-

gihandel och sammanlänkning av energinät.131 Ny konkurrens kan också bli introducerad ge-

nom sammanlänkningar såväl som genom ny produktionskapacitet.132 För el är viktiga frågor 

bland annat tillgänglighet till infrastruktur, tillräcklig investering för produktion och överföring 

och tillräcklig sammanlänkningskapacitet för att bemöta kostnadskriser i medlemsstater.133 Frå-

gan om sammanlänkning har alltså konkreta konsekvenser för elmarknaden i stort, såväl kon-

kurrensmässigt som för att säkerställa elförsörjningen. 

 Trots de regleringsåtgärder som har vidtagits är processen mot marknadsintegre-

ring inte avslutad och gränsöverskridande elhandel har inte utvecklats som önskat. Fastän grän-

söverskridande elhandel är den huvudsakliga formen av ny konkurrens har inte etablerade nat-

ionella aktörer ansträngt sig för att tillträda varandras marknader. Vidare medför avsaknaden 

av gränsöverskridande sammanlänkningskapacitet utmaningar för marknadsintegration. I el-

sektorn är det främst de fysiska förutsättningarna, det vill säga möjligheten att ihopkoppla näten 

och systemen i sig, som saknas. Existerande sammanlänkningar mellan medlemsstaters elnät 

har dessutom en blygsam överföringskapacitet och var inte tänkta för kommersiell handel, utan 

fungerar snarare som ett säkerhetsalternativ. Trots de åtgärder som har vidtagits för att ändra 

detta existerar fortfarande problem med otillräcklig gränsöverskridande kapacitet och otillräck-

lig investering i elsektorn.134 Det är således tydligt att det krävs större ansträngningar för att 

sammanlänkningskapaciteten inom unionen ska förbättras. Detta skulle också stimulera kon-

kurrens och hjälpa till i arbetet mot en inre elmarknad. På EU-nivå har visserligen vidtagits 

åtgärder och behovet av mer sammanlänkning har belysts. Det är dock också upp till medlems-

staterna att vidta möjliga åtgärder och framförallt inte agera så att ökad sammanlänknings-

kapacitet motverkas.  

                                                
130 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel och upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003. 
131 Talus, Kim (2013), s. 99. 
132 Talus, Kim (2013), s. 67. 
133 Talus, Kim (2013), s. 103. 
134 Talus, Kim (2016), s. 17. 
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4.2 En utökad roll för systemansvariga för distributionssystem 

Successivt har identifierats att systemansvariga för distributionssystem kan komma att få en 

starkare roll, vilket mycket beror på förändringen av energisektorn. Distributionsnäten är vik-

tiga för denna förändring som bland annat inriktas på mål om att minska utsläpp, genomtränga 

decentraliserad distribuerad produktion, göra konsumenter mer aktiva och förbättra elektrisk 

transport. Med distribuerad produktion menas el producerad närmare slutkonsumenterna eller 

småskalig produktion utan samma behov av transport som annan elproduktion.135 Nya indust-

riella aktörer kommer fram som kommer att använda näten på mer komplexa sätt och interagera 

med systemansvariga för distributionssystem. Systemansvariga för distributionssystem kom-

mer att vara viktiga aktörer och agera självständigt och neutralt för att säkerställa att utveckl-

ingen är effektiv när det kommer till möjliggörandet eller tillgängliggörandet av marknaden 

och att stärka konsumenters ställning. Systemansvariga måste alltså agera som neutrala mark-

nadssamordnare och koordinatorer för konsumenter.136 I arbetet utvecklar systemansvariga för 

distributionssystem också smartare nätövervakning, förbättrad mätning, kontroll och automati-

sering för att säkerställa att de uppfyller sina skyldigheter i förhållande till försörjningstrygghet 

i kontexten av mer distribuerad och småskalig produktion, elektrisk transport, nya användnings-

områden för el, mer aktiva konsumenter och smartare distributionsnät. Både nät- och system-

drift blir mer komplexa. Nya utmaningar skapas för systemansvariga för distributionssystem.137 

För att möta dessa utmaningar måste också regleringen följa med, även nationell sådan.138 Såväl 

större tekniska som marknadsmässiga utmaningar väntar därmed systemansvariga för distribut-

ionssystem, vilket bör göra att de ges en större roll på elmarknaden och i regleringen av denna. 

Liberalisering bör i teorin skapa de rätta förhållandena för producenter att sälja el 

på den fria marknaden. Leveranssystemet var dock inte skapat för produktion kopplat till dis-

tributionsnät. Andelen distribuerad produktion har ökat.139 Denna typ av elproduktion har 

skapat nya utmaningar för systemansvariga för distributionssystem.140 På vissa sätt hänger 

                                                
135 van Werven, M.J.N. och Scheepers, M.J.J, s. 1 f. 
136 EURELECTRIC’s vision about the role of Distribution System Operators (DSOs), s. 5. 
137 EURELECTRIC’s vision about the role of Distribution System Operators (DSOs), s. 6. 
138 EURELECTRIC’s vision about the role of Distribution System Operators (DSOs), s. 7. 
139 van Werven, M.J.N. och Scheepers, M.J.J, s. 1 f. 
140 van Werven, M.J.N. och Scheepers, M.J.J., s. 4. 
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alltså inte aktörerna och systemen med i utvecklingen. Ny marknadsstruktur och reglering har 

lett till att systemansvariga för distributionssystem har varit tvungna att hitta stabiliseringsstra-

tegier för att förstå hur de ska agera i och med den nya ordningen. De systemansvariga för 

distributionssystem har också agerat på sätt som har varit mest fördelaktigt för deras verksam-

het, vilket möjligen inte har gynnat andra aktörer på elmarknaden, främst producenter. Det vore 

kanske fördelaktigt om systemansvariga för distributionssystem kunde medverka i utvecklandet 

av ny reglering. Eftersom systemansvariga för distributionssystem agerar på den reglerade de-

len av elmarknaden är inte en naturlig del av deras agerande innovation och aktivt agerande för 

att främja konkurrens på elmarknaden. Effektiv åtskillnad, helst i form av åtskilt ägande, har 

dock av vissa framhållits som ett viktigt steg i riktningen mot mer aktiva systemansvariga för 

distributionssystem i dessa avseenden.141 Dessa kunde då hålla sig neutrala i förhållande till 

konkurrensutsatt verksamhet på elmarknaden samtidigt som de i sitt arbete även gynnar elmark-

naden i stort. 

 Det finns ett antal konkreta argument för åtskilt ägande som visserligen främst 

har framförts avseende systemansvariga för överföringssystem. För det första främjar åtskilt 

ägande konkurrens genom att det minskar diskriminering mot icke-vertikalt integrerade företag 

på ett flertal områden såsom pris, villkor och tillgång till information. Detta bör främja nya 

marknadsinträden genom att det minskar de starkaste aktörernas makt. För det andra ökar åtskilt 

ägande tillsynsmyndigheters möjlighet att utöva sina uppgifter mer effektivt genom att nätfö-

retagens verksamhet präglas av mer transparens. För det tredje möjliggör åtskilt ägande ett 

bättre fokus på och ökning av investeringar i nät. Utan åtskilt ägande finns inte incitament för 

nätföretag som är del av ett vertikalt integrerat företag att investera till fördel för nätverksam-

heten utan istället till fördel för det vertikalt integrerade företaget som helhet.142 Dessa argu-

ment bör dock kunna appliceras även på systemansvariga för distributionssystem. Effektiv åt-

skillnad medverkar nämligen till bättre nätverksamhet. Den mest effektiva typen av åtskillnad 

är också, som sagt, åtskilt ägande. 

 

                                                
141 van Werven, M.J.N. och Scheepers, M.J.J, s. 5 f. 
142 Johnston, Angus, Block, Guy, s. 66. 
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4.3 EU:s visioner om en energiunion 

I november 2016 släppte EU Vinterpaketet kallat ”Clean Energy for All Europeans”.143 EU gav 

bland annat förslag på nya och ändrade regler för elmarknaden och visar på stora ambitioner att 

förbättra den nuvarande regleringen. I kapitel VI i föreslaget presenteras bestämmelser avse-

ende åtskillnad. De huvudsakliga materiella reglerna är dock oförändrade.144  

 Det har inte gått många år sedan det tredje energipaketet antogs. En utvärdering 

av kommissionen har dock visat att initiativet att öka konkurrens och avlägsna hinder för grän-

söverskridande konkurrens på elmarknader generellt har varit effektivt och att aktivt genomdri-

vande av lagstiftningen har lett till positiva resultat för elmarknader och konsumenter. De för-

stärkta bestämmelserna avseende åtskillnad har haft en positiv effekt på konkurrens och har 

hjälpt till att minska problem med avskärmning av marknaden. Marknader är i regel mindre 

koncentrerade och mer integrerade nu än 2009.145 De nya bestämmelserna om åtskillnad antogs 

för att stimulera konkurrens på elmarknaden och för att fullt ut avlägsna intressekonflikter mel-

lan producenter och leverantörer på ena sidan och systemansvariga för överföringssystem å 

andra sidan. När det gäller åtskillnad för systemansvariga för distributionssystem riktades re-

gleringen, som tidigare, in på vertikalt integrerade distributionsföretag med målet att säkerställa 

icke-diskriminering och transparent tredjepartstillträde till distributionsnät för att främja kon-

kurrens på elmarknaden. Ingenting i utvärderingen visade på att dessa regler inte uppfyllde 

målet att främja konkurrens på marknaden.146 I kommissionens utvärdering hänvisades till att 

Eurostats (EU:s statistikorgan) data avseende utvecklingen av marknadskoncentrering hade vi-

sat på att nya aktörer kunde komma in på grossist-, produktions- och leveransmarknader i flera 

medlemsstater, vilket ledde till minskade marknadsandelar för de största producenterna. I 

många medlemsstater fortsatte dock de befintliga produktions- och leveransföretagen inneha 

dominerande ställning. Kommissionen menade att detta visar på vissa medlemsstaters begrän-

sade framsteg att främja konkurrens genom att minska dominerande ställning och stimulera nya 

                                                
143 European Commission – Press release, Clean Energy for All Europeans – unlocking Europe’s growth poten-
tial, Brussels, 30 November 2016, tillgängligt på kommissionens hemsida under Energy Union and Climate, Lat-
est, tillgänglig på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm.  
144 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal mar-
ket in electricity, Brussels 30.11.2016, COM(2016) 864 final, 2016/0380 (COD) (nedan Proposal for a Di-
rective), s. 20.  
145 Commission Staff Working Document, Evaluation Report covering the Evaluation of the EU's regulatory 
framework for electricity market design and consumer protection in the fields of electricity and gas, Brussels 
30.11.2016 SWD(2016) 412 final, Part 1/2 (nedan Commission Staff Working Document), s. 5. 
146 Commission Staff Working Document, s. 22 ff. 
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aktörer att komma in på marknaden.147 Det senare relaterar till den konkurrensutsatta delen av 

elmarknaden. 

 Även om bestämmelser om åtskillnad inte ges särskilt stort utrymme i vinterpa-

ketet ges systemansvariga för distributionssystem större fokus än tidigare.148 Bland annat fast-

slås att genom att systemansvariga för distributionssystem ges möjlighet att möta de utmaningar 

som är associerade med ökad lokal (distribuerad) produktion, exempelvis genom att hantera 

lokala resurser mer effektivt, skulle nätkostnader märkbart kunna minska. I samband med detta 

fastställs dock att eftersom många systemansvariga för distributionssystem är del av vertikalt 

integrerade företag som även är aktiva i leveransverksamhet är det nödvändigt att genom regle-

ring säkerställa systemansvarigas för distributionssystem neutralitet i och med deras nya funkt-

ioner.149 Även vikten av en förbättring av marknadsreglerna för att skapa lika villkor bland all 

teknologi och alla resurser relaterade till produktion och att avlägsna all snedvridning av mark-

naden framhävs. Detta tar sikte på regler som diskriminerar mellan resurser och som minskar 

eller gynnar tillgången till viss teknologi till elnätet. Vidare skulle alla marknadsaktörer bära 

finansiellt ansvar för obalans i nätet och alla resurser skulle göras tillgängliga på marknaden på 

lika villkor. Barriärer för att besvara efterfrågan skulle också avlägsnas. Sådan önskad mark-

nadsreglering skulle inkludera åtgärder som skulle hjälpa att dra alla flexibla distribuerade re-

surser gällande produktion, efterfrågan och lagring in på marknaden genom lämpliga incitament 

och bättre anpassad marknadsreglering.150 Förutom att vissa befintliga regler avseende system-

ansvariga för distributionssystem förtydligas förmedlas också nytt ansvar för systemansvariga 

för distributionssystem relaterat till nätservice för att säkerställa flexibilitet, integrering av el-

drivna fordon, datahantering och lagring.151 Systemansvariga för distributionssystem synes där-

för ges en större roll i förhållande till EU:s strävan efter en inre energimarknad och särskilt 

gällande el. 

                                                
147 Commission Staff Working Document, s. 25. 
148 Förslag på uppdaterat EU-regelverk inom energiområdet, 2016-12-01, Ei, på www.ei.se under Nyheter, Ny-
hetsarkiv, Nyhetsarkiv 2016, Internationella nyheter, tillgänglig på http://www.energimarknadsinspekt-
ionen.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016-Internationella-nyheter/forslag-pa-uppdaterat-eu-
regelverk-inom-energiomradet/.  
149 Proposal for a Directive, s. 6. 
150 Proposal for a Directive, s. 15. 
151 Proposal for a Directive, s. 19. 
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Utöver förslaget till nytt elmarknadsdirektiv innehåller vinterpaketet ett förslag 

till ny elmarknadsförordning. Även denna belyser en ökad roll för systemansvariga för distri-

butionssystem. I linje med det större ansvar som läggs på systemansvariga för distributionssy-

stem föreslås att dessa aktörer ska ges representation på EU-nivå, likt European Network of 

Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) för systemansvariga för överfö-

ringssystem. Detta föreslås ske genom utvecklandet av en europeisk enhet för systemansvariga 

för distributionssystem och andra intressenter som ska samarbeta närmare i utvecklandet av 

förslag till nätverkskoder för elektricitet.152 Om och när detta blir verklighet återstår att se, men 

det är intressant att EU fortsättningsvis driver på utvecklingen av regleringen avseende nätverk-

samhet även i förhållande till systemansvariga för distributionssystem. 

 

4.4 Områden som har belysts av Ei 
Varje år publicerar Ei, såsom tillsynsmyndighet med skyldigheter enligt elmarknadsdirektivet 

samt bunden av beslut av kommissionen och ACER, en rapport om läget på den svenska el-

marknaden.153 Först i rapporten över 2013 nämndes åtskillnad av nätföretag, och då särskilt 

funktionell åtskillnad. Ändringar i ellagen avseende regler om åtskillnad infördes dock, som 

sagt, efter att Sverige fälldes i mål C-274/08.154 155 Även om detta inte säger något konkret om 

utvecklingen av läget med åtskillnad i Sverige, antyder det att åtskillnad först på senare år har 

identifierats som särskilt viktigt för en välfungerande elmarknad. Det kanske krävdes att Sve-

rige fick kritik för att detta skulle börja tas på allvar. I och med att elmarknadsdirektivets regler 

hade implementerats i Sverige lades mer fokus på åtskillnad och främst vad detta innebär i Ei:s 

rapport över 2014.156 I den senaste rapporten över 2015 togs de strängare kraven på övervak-

ningsplan som har utvecklats upp, som hör till funktionell åtskillnad.157 

En annan tendens som kan ses utifrån rapporterna är att det successivt över tid har 

lagts större fokus på gränsöverskridande handel och utlandsförbindelser. En förutsättning för 

detta är, naturligtvis, att de tekniska förutsättningarna finns. Dessutom måste finnas reglering 

                                                
152 Proposal for a Directive, s. 21. 
153 Sveriges el- och naturgasmarknad 2013, Ei R2014:17, s. 17. 
154 Sveriges el- och naturgasmarknad 2013, Ei R2014:17, s. 11. 
155 Prop. 2008/09:216, s. 10. 
156 Sveriges el- och naturgasmarknad 2014, Ei R2015:13, s. 6. 
157 Sveriges el- och naturgasmarknad 2015, Ei R2016:08, s. 7. 
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som tar sikte på sådana här frågor. Ei är, såsom tillsynsmyndighet, med i samarbetet ACER 

som är EU:s samarbetsorgan för reglering av elmarknaden och tillsynsmyndigheter i medlems-

staterna. Inom detta samarbete arbetas med att ta fram så kallade nätkoder.158 Detta samarbete 

består även av att arbeta fram ramriktlinjer. Samarbetet pågår också inom ENTSO-E.159 Ei 

övervakar även hur tillträdet till gränsöverskridande infrastruktur hanteras av systemansva-

riga.160  

Trots att Ei belyser de krav på nätföretag som successivt har förstärkts går inte att 

utläsa vilka konkreta praktiska konsekvenser som bestämmelser om åtskillnad har haft på den 

svenska elmarknaden, utifrån Ei:s rapporter. Vad som framgår av rapporterna är att kraven som 

ställs på företag och Ei, såsom tillsynsmyndighet, i större drag ses som viktiga för en välfunge-

rande elmarknad, såväl nationellt som internationellt på EU-nivå.  

 

4.5 Energikommissionens visioner för Sverige 

Energikommissionens kom med sitt betänkande i januari i år. I detta beskrivs att nätoperatörer 

kan komma att få en förändrad och möjligtvis större roll i framtiden. Genom elmarknadsrefor-

men på 1990-talet betonades, som sagt, skillnaden mellan nätverksamhet i nätföretag och mark-

nadsverksamhet i elhandelsföretag. Nätverksamheten fortsatte vara reglerad och fungerade fort-

sättningsvis som monopol. Nätägarrollen fokuserades då på effektiv nätdrift. Investeringsverk-

samheten var dock relativt låg då elförbrukningen inte ökade.161  

 Numera finns ett omfattande investeringsbehov i regionnät och lokalnät. Detta 

beror delvis på en lokalt ökande elförbrukning men framförallt på att det finns ett förnyelsebe-

hov av ökad produktion av vind- och solkraft i lokala och regionala nät. Även utvecklingen av 

smarta nät och smarta hem aktualiserar nya uppgifter för nätföretag.162 Energikommissionen 

identifierar därmed att nätföretag och framförallt systemansvariga för distributionssystem (nät-

företag med ansvar för regionnät och lokalnät) bör och kommer troligtvis att få en större roll. 

                                                
158 Sveriges el- och naturgasmarknad 2014, Ei R2015:13, s. 10. 
159 Sveriges el- och naturgasmarknad 2013, Ei R2014:17, s. 16. 
160 Sveriges el- och naturgasmarknad, 2011, Ei R2012:10, s. 28. 
161 SOU 2017:2, s. 251 f. 
162 SOU 2017:2, s. 252. 
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Energikommissionen utformade också en marknadsdesignrapport. Av denna framgick att nät-

ägarrollen bör ses över och preciseras eftersom energiomställningar föranleder nya utmaningar. 

Om rollen för nätägare av regionala och lokala nät vidgas skulle det kunna bidra till att efter-

frågeflexibilitet kan tas tillvara för effektstyrning av näten och för effektivare nätdrift. Dessu-

tom skulle det kunna skapas förutsättningar för en kostnadseffektiv nätutbyggnadsplanering 

som ger rätt balans mellan nätinvesteringar, åtgärder på efterfrågesidan och investeringar i ener-

gilagring. Förutsättningarna för att nätägarrollen ska kunna vidgas bör därför, enligt Energi-

kommissionen, undersökas. En sådan utvidgning får dock inte innebära att åtskillnaden mellan 

nät- och marknadsverksamhet försvagas.163 

 Utöver energiomställningen och nya investeringsbehov anförde SvK åsikter om 

att nätägarrollen, avseende nätägare till region- och lokalnät, bör ses över och vidgas. SvK:s 

systemansvar gäller framförallt balansering av det nationella elsystemet och upprätthållande av 

säkerhetsmarginaler i driften av stamnätet. SvK anförde att nätägarna till region- och lokalnäten 

behöver ta större ansvar för att utvecklingen ska kunna hanteras. Det ökade ansvaret avser del-

system och att dessa nätägare ska bli delsystemoperatörer (systemansvariga för distributions-

system). Mer distribuerad produktion skapar nämligen på regional nivå liknande systemutma-

ningar som för en systemoperatör på nationell nivå, det vill säga såsom SvK i rollen som stam-

nätsföretag. Därför bör nya krav på samarbete, koordinering och styrning uppställas för att en 

hög leveranssäkerhet ska kunna upprätthållas.164 

 

4.6 Sammanfattning 

Detta kapitel belyser viss problematik och områden som ges större fokus än tidigare, såsom 

rollen för systemansvariga för distributionssystem och sammanlänkning. Regleringen om åt-

skillnad sätts i ett större perspektiv då den har betydelse även på ett högre plan genom att den 

skapar förutsättningar för en inre elmarknad och eventuellt en energiunion. Därför är det viktigt 

se till hur bestämmelserna kan komma att utvecklas. Därutöver är det intressant att se till de 

större politiska dragen, i förhållande till regleringen, både på EU-nivå och nationell svensk nivå. 

  

                                                
163 SOU 2017:2, s. 252. 
164 SOU 2017:2, s. 252. 
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5. Analys 

5.1 EU:s syften och ändamål 

EU har inte angett särskilt konkreta mål för regleringen i det tredje energipaketet. Däremot går 

att utläsa de bredare målsättningarna, dels med bestämmelserna om åtskillnad, dels med el-

marknadsdirektivet och det tredje energipaketet i stort. Dessa är i korthet att främja den inre 

elmarknaden genom att undanröja risker för intressekonflikter och diskriminering samt att mot-

verka annat konkurrenshämmande beteende som påverkar elmarknaden negativt. EU identifie-

rade att problem av dessa slag fanns vid tidpunkten för elmarknadsdirektivets införande. EU 

menade att krav på att systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distri-

butionssystem samt företag verksamma inom produktion och leverans ska vara åtskilda behövs 

för att motverka dessa problem. Detta för att en konkurrensmässig inre elmarknad framhävs av 

EU. Denna eftersträvansvärda elmarknad kännetecknas av att nya aktörer ges tillträde till mark-

naden utan att befintliga och starka marknadsaktörer motverkar sådant tillträde genom diskri-

minering eller annat konkurrenshämmande beteende, att elförsörjningen säkerställs, att intres-

sekonflikter som har potentiellt skadlig verkan på marknaden motverkas, att redovisning sker 

öppet, separat och särskilt för verksamheterna i fråga och att aktörer i övrigt agerar på ett sätt 

som hjälper istället för stjälper konkurrens och strävan mot en fri elmarknad och samtidigt säker 

elförsörjning.  

EU har identifierat de problem som otillräcklig åtskillnad mellan monopolbaserad 

verksamhet, det vill säga överföring och distribution, och konkurrensutsatt verksamhet, det vill 

säga produktion och leverans, orsakar. Tidigare var olika delar av elmarknader eller olika el-

marknader sammankopplade i någon mening på så sätt att samma aktörer i stor utsträckning 

kontrollerade hela eller större delar av elmarknader. Innan marknadsliberaliseringen tog fart var 

dock elmarknader mer färgade av reglering. Detta innebar att det inte fanns samma fokus på 

konkurrens i enlighet med den generella strävan mot en inre elmarknad. Numera är istället läget 

helt annorlunda på så sätt att konkurrens och nyttan av denna verkar sättas i främsta rummet. 

Vad som är speciellt med energi och kanske särskilt el är att det är en form av allmännyttig vara 

och transport av el till konsumenter, oavsett om de utgörs av hushåll eller industrier, en form 

av allmännyttig tjänst. El är således ett nödvändigt ont och något som måste produceras, trans-

porteras och levereras till konsumenter utan att konsumenterna själva kan ha särskilt stor kon-

troll över eller påverkan på detta. Det föreligger således ett absolut beroende av aktörerna i 
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fråga. Om dessa inte agerar som de är menade att göra uppstår en ohållbar situation. 165  Två 

huvudsakliga intressen står alltså mot varandra, dels beroendet av el såsom en absolut nödvän-

dig produkt och produktion, transport och leverans som absolut nödvändiga tjänster och därmed 

vikten av att elförsörjningen säkerställs, dels strävan efter en välfungerande konkurrens då detta 

har stort värde för elmarknaden. Detta är intressanta aspekter av den nuvarande situationen på 

elmarknaden och regleringen av denna, i jämförelse med hur läget var tidigare innan marknads-

liberaliseringen. Elmarknadsdirektivets regler om åtskillnad synes dock kunna säkerställa en 

inre elmarknad där en välfungerande konkurrens råder inom produktion och leverans. Just nät-

verksamhet, det vill säga överföring och distribution, är dock fortsättningsvis nödvändigt att 

reglera och kontrollera. Åtskillnaden av dessa olika verksamheter säkerställer således att de till 

viss del motstående intressena, som har diskuterats här, är möjliga att förena. EU:s mål och 

strävan efter en konkurrensutsatt, fri och välfungerande inre elmarknad går således samman 

med säkerställandet av en välfungerande nätverksamhet och säker elförsörjning inom hela un-

ionen. 

 

5.2 Åtskillnad av systemansvariga för överföringssystem 

Som har redovisats ovan finns det olika typer av åtskillnad som EU ställer krav på i elmark-

nadsdirektivet. Avseende systemansvariga för överföringssystem finns, som sagt, tre valmöj-

ligheter. För Sveriges del var endast modellen med åtskilt ägande aktuell vid implementeringen 

av elmarknadsdirektivet. Således gäller att SvK som har certifierats som systemansvarig för 

överföringssystem i Sverige är den aktör som är föremål för och främst påverkas av reglerna 

om åtskilt ägande. Åtskilt ägande är den mest effektiva åtgärden för att säkerställa välfunge-

rande nätverksamhet och separation av nätverksamhet från konkurrensutsatt verksamhet. Där-

för är denna åtskillnadslösning välkommen. Det är positivt att utvecklingen går i denna riktning 

eftersom det tydligare befäster hur elmarknaden företrädesvis ska se ut och hur aktörerna på 

denna ska agera. 

Som framgår av motiven till implementeringen av elmarknadsdirektivet i den 

svenska ellagen får dock inte införandet av reglerna om åtskilt ägande i svensk rätt några större 

praktiska konsekvenser. Regeringen gjorde bedömningen att läget på den svenska elmarknaden 

avseende SvK:s roll och hur SvK var organiserat både inom staten och internt i mångt och 

                                                
165 Detta följer bland annat av art. 3 i elmarknadsdirektivet som behandlar allmännyttiga tjänster och skydd av 
konsumenter. 
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mycket stämde överens med de krav som ställs i elmarknadsdirektivet. Därför sågs det som en 

enkel uppgift att certifiera SvK som systemansvarig för överföringssystem, om än med visst 

motstånd från kommissionen. Däremot infördes genom implementeringen av elmarknadsdirek-

tivet ganska detaljerade bestämmelser om stamnätsföretag som inte heller har haft någon större 

praktisk betydelse. Ett exempel på detta är införandet av lag (2011:710) om certifiering av 

stamnätsföretag för el med förfaranderegler för certifiering av stamnätsföretag. Det var dock, 

som sagt, redan uppfattningen hos regeringen att SvK fungerande som systemansvarig för över-

föringssystem i enlighet med elmarknadsdirektivets krav på åtskilt ägande. Motiveringen till 

införandet av de nya reglerna var dock att elmarknadsdirektivet skulle implementeras på sådant 

sätt att Sverige inte skulle kunna mötas av kritik. Detta är visserligen ett relevant argument då 

det är av vikt att implementeringen blir rätt. Vad som är önskvärt är dock att motiveringen av 

just utformningen av bestämmelserna som avser stamnätsföretag, även i ellagen, hade varit mer 

omfattande. Det hade varit intressant att se hur eller överhuvudtaget ifall Sverige hade tagit i 

beaktande vilka mål som EU avser ska uppfyllas med bestämmelserna i fråga. Direktiv är mål-

inriktade rättsakter som medlemsstaterna ska genomföra i sin nationella rättsordning. Det vik-

tiga är att de målsättningar som kan utrönas av direktiven styr implementeringen.166 Sveriges 

fokus borde ha flyttats till de praktiska konsekvenserna av bestämmelserna som infördes vid 

implementeringen. Kommissionen har nu godtagit den slutliga certifieringen av SvK, varför 

detta inte längre, såsom det ser ut nu, är problematiskt. Budskapet är dock att en tydligare mo-

tivering av varför den nya lagstiftningen utformades som den gjorde samt hur detta hänger 

samman med strävan efter en välfungerande nätverksamhet som i sin tur har identifierats som 

ett av kraven för en välfungerande elmarknad hade varit önskvärt för att förstå Sveriges avsikt 

med regleringen ifråga.  

Å ena sidan kan Sverige till viss del kritiseras för att bristfälligt ha motiverat reg-

lerna som implementerar elmarknadsdirektivet, å andra sidan kan EU kritiseras för att inte ha 

uppställt tillräckligt konkreta mål för elmarknadsdirektivet. Det är klart att det övergripande 

målet är en inre elmarknad. Dessutom är de konkreta reglerna ganska detaljerade rent tekniskt. 

Det som går att kritisera är dock att det exempelvis saknas delmål, det vill säga konkreta mål 

som går att förverkliga på vägen mot en inre elmarknad. Detta gör också att kritiken mot Sve-

riges någotsånär vaga implementering blir en aning nyanserad eftersom detta i sin tur kan bero 

                                                
166 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, s. 32. 
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på EU:s vaga mål med elmarknadsdirektivet. De stora dragen går att identifiera, men vägen dit 

är svårfunnen.  

 

5.3 Åtskillnad av systemansvariga för distributionssystem 

De krav på åtskillnad som gäller nu för systemansvariga för distributionssystem är i stort sett 

desamma som gällde enligt det andra elmarknadsdirektivet. Detta trots att problem med otill-

räcklig åtskillnad av systemansvariga för distributionssystem identifierades efter utvärderingar 

av det andra elmarknadsdirektivet. Det synes finnas ett motstånd mot införande av strängare 

krav på åtskillnad för systemansvariga för distributionssystem än de krav som gäller för syste-

mansvariga för överföringssystem. Detta motstånd är förvånansvärt eftersom vikten av att även 

åtskillnad av systemansvariga för distributionssystem är effektiv tydligt har belysts. Åtskilt 

ägande är också den mest effektiva åtskillnadslösningen. Det har således ansetts att det inte är 

eller åtminstone var läge att införa starkare krav för systemansvariga för distributionssystem. 

Detta går att ifrågasätta då driften av distributionsnät (region- och lokalnät) är precis lika viktig 

som driften av överföringsnät (stamnät). Det är nämligen grundläggande att distributionsnäten 

fungerar för att el ska kunna levereras till slutkonsumenterna. Utan överförings- och distribut-

ionsnät kan inte producenterna och leverantörerna förmedla el till konsumenterna. På det sättet 

är såväl överförings- som distributionsnäten stommen på elmarknaden. Detta är också orsaken 

till att det har ansetts att nätverksamhet även fortsättningsvis ska vara föremål för reglering. 

 Juridisk åtskillnad innebär, som beskrivits ovan, att distributionsverksamhet ska 

vara åtskilt och oberoende från produktions- och leveransverksamhet. Inom ett vertikalt inte-

grerat företag som bedriver såväl distributions- som produktions- och/eller leveransverksamhet 

måste alltså dessa verksamheter vara separerade från varandra. Syftet är att säkerställa att det 

inte uppstår någon påverkan mellan nätverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet, vilket är 

det centrala syftet med samtliga regler om åtskillnad. I annat fall skulle konkurrensen och nät-

verksamheten påverkas negativt. Oavsett åtskillnadstyp är syftet att motverka negativ påverkan 

på konkurrensen på elmarknaden utan att nätverksamhet tar skada. Juridisk åtskillnad ser inte 

ut att vara mer än ett sätt att befästa denna strävan.  

 Funktionell åtskillnad avser att säkerställa att personer i ledningen inom distribut-

ionsföretag agerar självständigt och oberoende, både så att de själva kan utföra sina uppgifter 

utan påverkan utifrån och att de inte ska kunna påverka annan verksamhet. Utan sådan åtskill-
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nad uppstår intressekonflikter och bristen på självständighet och oberoende kan orsaka diskri-

minering och annat konkurrenshämmande beteende för gynnandet av det egna vertikalt inte-

grerade företaget. Syftet är således ett säkerställande av personers självständighet, främst inom 

vertikalt integrerade företag där det är naturligt att sådana intressekonflikter uppstår. Inom 

funktionell åtskillnad ingår också kraven på övervakningsplan och övervakningsansvarig som 

ska säkerställa att arbete för icke-diskriminering vidtas av systemansvariga för distributionssy-

stem. Kraven på funktionell åtskillnad ger därför med största sannolikhet systemansvariga för 

distributionssystem incitament att agera på sätt som säkerställer att någon form av negativ över-

lappning av distribution och produktion och leverans inte sker.   

När det gäller krav på särredovisning har, som framgår ovan, några större regel-

mässiga förändringar inte skett genom införandet av elmarknadsdirektivet och därmed inte hel-

ler genom implementeringen av detta direktiv. Det infördes tidigt krav på särredovisning, redan 

i och med det första elmarknadsdirektivet, och detta var ett steg i liberaliseringen av elmark-

naden på EU-nivå. Detta synes inte heller vara något kontroversiellt krav utan istället ses som 

en naturlig åtgärd avseende vertikalt integrerade företag på elmarknaden. Det finns ett intresse 

av att nätverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet inom samma företagsgrupper redovisas 

åtskilt från varandra. Detta för att kunna påvisa att dessa verksamheter bedrivs åtskilda från 

varandra genom att deras konton hålls separata. Detta visar i sin tur att någon finansiell över-

lappning inte sker mellan dessa verksamheter. En intressant aspekt av detta är dock varför just 

denna typ av åtskillnad verkar vara så okontroversiell medan åtskilt ägande för distributionsfö-

retag inte är tänkbart såsom läget ser ut nu. 

Åtskilt ägande går, som sagt, längre än juridisk åtskillnad, funktionell åtskillnad 

och särredovisning. Åtskilt ägande ser till att aktörer agerar självständigt genom att ett företag 

inte är tillåtet att bedriva både nätverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet. Existensen av 

vertikalt integrerade företag motverkas därmed. Detta är mer ett krafttag. Sammantaget bör 

kunna fastställas att ett sätt att faktiskt säkerställa att distribution kan utövas helt utan påverkan 

av produktion och leverans samt överföring och tvärtom är att införa åtskilt ägande även för 

systemansvariga för distributionssystem.  

 

5.4 Eventuella motsättningar 

Som har analyserats ovan kan Sverige till viss del klandras för att inte i tillräckligt hög grad ha 

motiverat den reglering som implementerade elmarknadsdirektivet. Detta utmynnar dock i att 
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även EU har brustit i att tillräckligt precisera vad som konkret ska uppnås med elmarknadsdi-

rektivets regler som avser åtskillnad. Därför är det svårt för Sverige såsom enskild medlemsstat 

att utifrån ett ändamålsperspektiv motivera de regler som införs. Det hade dock varit önskvärt 

att se vad Sverige hade för mål med regleringen i fråga, och inte bara att implementera direktivet 

för att slippa motta kritik. Möjligtvis finns ett motstånd från svenskt håll mot en inre elmarknad. 

Det är dock svårt att rent konkret finna motsättningar mellan elmarknadsdirektivet och den 

svenska regleringen. Inte heller har gjorts någon ingående utvärdering av de praktiska konse-

kvenserna som reglerna om åtskillnad har haft på den svenska elmarknaden, förutom att den 

numera är mer konkurrensmässig än tidigare. Det enda som faktiskt går att utröna är att Sverige 

måste fortsätta sitt arbete mot ökad sammanlänkningskapacitet, vilket Ei har identifierat som 

viktigt, och att öka stödet för lokal- och regionnätsföretag (systemansvariga för distributions-

system) eftersom dessa successivt kommer att få en ökad roll på elmarknaden, vilket också har 

belysts av Energikommissionen.  

 

5.5 Utlandsförbindelser – sammanlänkning 

Sammanlänkning är relaterat till konkurrens och eftersom åtskillnad är ett medel för att främja 

konkurrens är även sammanlänkning en aspekt som är värd att behandla i detta sammanhang. 

SvK såsom stamnätsföretag är, enligt 2 kap. 10 § andra stycket ellagen, den enda som har möj-

lighet att bygga och driva sammanlänkningar. Det finns ingenting i elmarknadsdirektivet som 

anger att endast en aktör ska ha rätt att bygga och driva sammanlänkningar till andra länder. 

Bestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket bör ses som snävare än vad elmarknadsdirektivet 

föreskriver, det vill säga Sverige går längre än elmarknadsdirektivet på en punkt där följden av 

den svenska bestämmelsen blir att konkurrensen snarare hämmas än främjas. Gränsöverskri-

dande elförbindelser, vilket är ett av EU:s mål med regleringen av elmarknaden, förhindras 

därmed.  

Det kan ses som ett konkurrensrättsligt problem att endast SvK såsom stamnäts-

företag får äga en överföringsförbindelse enligt ellagen, då detta har negativ påverkan på sam-

manlänkningskapaciteten. Detta kan komma att kritiseras av EU på grund av att det kan ses 

som konkurrensbegränsande samt att det inte är i linje med elmarknadsdirektivet. Orsaken är 

dels då det endast är en aktör i form av SvK som ges möjlighet att äga en utlandsförbindelse, 

dels eftersom det då möjligtvis finns en risk att det blir en begränsad sammanlänkning mellan 

Sverige och andra länder. Detta visar också på begränsad konkurrens som också påvisas under 

genomgången av de konkurrensrättsliga aspekterna av elmarknaden ovan.  
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5.6 Ökad roll för systemansvariga för distributionssystem 

I och med att EU-domstolen fällde Sverige för att inte ha genomfört vissa krav på funktionell 

åtskillnad enligt det andra elmarknadsdirektivet förstärktes reglerna om detta i den svenska el-

lagen. Dessa regler är idag i stort sett identiska med de som infördes 2010. Däremot har Sverige 

i högre grad tagit hänsyn till åtskillnad för systemansvariga för distributionssystem än tidigare. 

Detta visas bland annat i att Ei har nämnt detta i sina senaste årliga rapporter i större utsträck-

ning än tidigare. Även Energikommissionen har till viss del behandlat systemansvariga för dis-

tributionssystem, den ökade roll dessa aktörer kan komma att få i och med den vidare utveckl-

ingen av elmarknaden. I detta ligger även, om än kanske indirekt, att det finns ett behov av 

strängare regler för att säkerställa dessa aktörers neutralitet och oberoende. 

Även om det inte i sig är problematiskt att systemansvariga för distributionssy-

stem med största sannolikhet kommer att få en ökad roll på elmarknaden, är det problematiskt 

att detta inte avspeglas i regleringen om åtskillnad. Ifall systemansvariga för distributionssy-

stem ska ges ett större ansvar inom flera delar av elmarknaden och, som har påvisats ovan, ska 

vara en viktig aktör för marknadsintegration och främjande av konkurrens är det viktigt att det 

säkerställs att de kan och också faktiskt agerar objektivt. Deras neutralitet identifieras som vik-

tigt, varför det är underligt att strängare regler om åtskillnad för systemansvariga för distribut-

ionssystem inte föreslås. Åtskilt ägande bör införas även för systemansvariga för distributions-

system. Åtskilt ägande är nämligen den mest effektiva åtskillnadslösningen. Detta är dock en 

fråga i första hand för EU eftersom det är den EU-rättsliga regleringen som styr ordningen i 

medlemsstaterna.  
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6. Slutsatser 

Som har framgått ovan är syftet med reglerna om åtskillnad att åstadkomma en separation av 

monopolbaserad verksamhet, det vill säga nätverksamhet i form av överföring och distribution, 

och konkurrensutsatt verksamhet, det vill säga produktion och leverans. Det ska inte kunna ske 

någon påverkan mellan dessa aktiviteter då det bevisligen orsakar intressekonflikter, diskrimi-

nering och hämmar konkurrens på elmarknaden, främst på grund av vertikalt integrerade före-

tag. Det är därför viktigt att sådana beteenden motverkas, vilket åstadkoms genom effektiv åt-

skillnad. Olika typer av åtskillnad gäller för överföring och distribution. För den tidigare gäller 

striktare krav och i Sverige har införts regler om ägarmässig åtskillnad, vilken anses vara den 

mest effektiva åtskillnadslösningen. För distribution gäller däremot inte lika hårda krav, utan 

istället i största utsträckning samma regler som har gällt tidigare innan elmarknadsdirektivet 

infördes. Krav ställs ”endast” på juridisk och funktionell åtskillnad samt särredovisning. 

Frågan är om en enhetlig europeisk elmarknad samt om EU:s vision om en ener-

giunion kommer att bli verklighet. Det finns flera förutsättningar för att detta ska kunna ske. 

EU måste fortsätta att utveckla dess regler och på vissa punkter förstärka dem, exempelvis som 

har föreslagits avseende systemansvariga för distributionssystem utifrån deras ökade roll. EU:s 

egna verktyg är viktiga, men det krävs också att de enskilda medlemsstaterna dels efterlever de 

EU:s regler, dels att de kontinuerligt och självständigt arbetar för unionens bästa i detta avse-

ende. För Sveriges del har påvisats att arbetet med bland annat utlandsförbindelser och gränsö-

verskridande överföring, och även relaterat till handel, är viktigt. Därutöver har påvisats att 

rollen för systemansvariga för distributionssystem, det vill säga region- och lokalnätsföretag, 

kommer att bli viktigare bland annat i arbetet mot användning av mer förnyelsebara energikäl-

lor, utveckling av näten och distribuerad produktion.  

 Arbetet mot en enhetlig europeisk elmarknad och eventuellt i slutändan en ener-

giunion fortsätter och såväl EU som medlemsstaterna måste delta i detta arbete. Ibland verkar 

medlemsstaterna ha visat ett visst motstånd mot detta arbete, exempelvis i mål C-274/08 i vilket 

det visade sig att Sverige inte hade vidtagit åtgärder nog för att genomföra EU:s krav på funkt-

ionell åtskillnad för nätföretag. Framledes kommer dock krävas att medlemsstaterna är nog-

grannare i sitt arbete, såväl med åtskillnad som generellt i regleringen av elmarknaden och andra 

åtgärder för att utveckla denna. Till viss del starkare krav från EU:s håll, samarbete och aktivt 

arbete på medlemsstatsnivå kommer förmodligen att göra att en inre elmarknad blir verklighet 

inom en inte alltför avlägsen framtid. 
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